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Sammanfattning Närstående till patienter inom palliativ vård utsätts för olika 

påfrestningar. Sjuksköterskans uppgift är att skapa en samlad 

bild av vilket behov av stöd de närstående har, samt de 

stödåtgärder som hon kan tillgodose. 

Syftet var att belysa de närståendes behov av stöd inom den 

palliativa vården och de stödåtgärder som sjuksköterskan 

kan tillgodose. 

Metoden var en litteraturstudie där 12 vetenskapliga 

kvantitativa och kvalitativa artiklar ingick. 

Behovet av stöd varierade över tid och berodde på den 

närståendes tidigare relation till den sjuke. För många 

närstående var det stödjande att prata med andra med 

liknande erfarenheter. Professionellt stöd utgjorde ett 

komplement. En viktig uppgift för sjuksköterskan var att 

undervisa de närstående om specifika omvårdnadsproblem 

som kan uppstå, inklusive hantering av medicinteknisk 

apparatur. Sjuksköterskan strävade efter att utforma ett 

individuellt anpassat stöd för varje familj/familjemedlem. I 

resultatet framkom de fyra kategorierna; Behov av 

emotionellt stöd, behov av bekräftande stöd, behov av 

informativt stöd samt behov av instrumentellt stöd. 

Kommande forskning kan fokusera på om behovet av stöd 

till närstående skiljer sig åt beroende på om patienten vårdas 

i öppen eller sluten vård, om insjuknandet är hastigt eller 

mer långvarigt samt hur hälso- och sjukvården kan integrera 

de närstående i vården på ett bättre sätt. 

 

 

 

 



 
 

Title  Support to family in palliative care 

 

Author   Marie Andersson, Berith Johansson 

 

Department   School of Social and Health Sciences, Halmstad University 

Box 823, S – 301 18 Halmstad 

 

Supervisor   Gun Axelson, lecturer, Master of nursing science 

  Margareta von Bothmer, Senior lecturer, PhD 

 

Examiner  Margareta von Bothmer, Senior lecturer, PhD 

 

Period   Spring 2010 

 

Pages  18 

 

Keywords  Family, nurse, palliative care, social support 

 

Abstract Relatives to patients receiving palliative care are subjected to 

all kinds of different pressures. The duty of the nurse is to 

assess and form a complete picture of the support the 

relatives need, and what kind of support that she can provide 

for them.  

The purpose of the study was to illustrate the different kind 

of support the relatives to patients in palliative care have, 

and what the nurse can do for them.  

The method used was a literature study based on 12 research 

articles, both qualitative and quantitative.  

The need for support varied over time and depended on how 

the relative’s relationship had been to the patient prior to 

illness. Many relatives found it very helpful to be able to talk 

to others with similar experiences. Professional help worked 

as a complement. One important task for the nurse was to 

teach the relatives about the specific care problems that 

could arise, including how to operate certain medical 

equipment. The nurse’s aim was to be able to give individual 

support that was specifically adapted to each relative’s need. 

In the result four categories emerged; the need of emotional 

support, the need of confirmatory support, the need of 

informative support and the need of instrumental support. 

Future research may focus on if the need of support to 

relatives differs depending on if the patient is treated in non-

institutional care or in hospital care, if the patient becomes ill 

rapidly or slowly, and how the health care system can 

integrate the relatives in the care in a better way. 
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Inledning 
 

Att vara närstående till någon som befinner sig i livets slutskede innebär stora 

påfrestningar (Cancerfonden, 2009a). Enligt rapporten Cancer i siffror (Cancerfonden, 

2009b) diagnostiserades 50 100 nya fall av cancer i Sverige år 2007 och 21 996 

människor dog år 2006 av en tumörsjukdom. Den som är närstående och vårdar någon 

som är svårt sjuk har rätt att vara ledig från sitt arbete i 100 dagar enligt lagen om 

ersättning och ledighet för närstående, NVL 1988:1465 (SFS 1988:1465). Enligt 

Cancerfonden (2009a) är det viktigt att även de närstående får stöd och omtanke. Risken 

är annars stor att de närstående inte orkar med i längden, samt att de kan få svårare att 

bearbeta sorgen efter dödsfallet. Sedan millennieskiftet har den palliativa vården 

utvecklats och förbättrats, men det råder fortfarande stora regionala skillnader när det 

gäller vilken vård som de olika landstingen och kommunerna kan erbjuda 

(Socialstyrelsen, 2006). Hur mycket och vilken form av stöd som patienter med cancer 

och deras närstående erbjuds varierar också en hel del över landet. Socialstyrelsen 

konstaterar även att behovet av stöd varierar under sjukdomens olika faser och är 

individuellt beroende på faktorer som vilken familjemedlem som har drabbats, aktuell 

livssituation, tidigare inbördes relationer i familjen samt hur sjukdomen och 

behandlingen påverkar patienten. Förutom att ge vård och stöd till patienten behöver 

även de närstående hjälp och stöd av sjuksköterskan. Viktiga mål vid vård i livets 

slutskede är att lindra lidande och främja välbefinnande (Jakobsson, Andersson & 

Öhlén, 2009). 

 

Forskning har visat att närstående som vårdar en anhörig i livets slutskede har en mängd 

olika behov, som inte alltid tillfredsställs, trots insatser från hälso- och sjukvården 

(Hudson, Hayman-White, Aranda & Kristjanson, 2006). Det finns även begränsat med 

information angående hur sjuksköterskan bäst stödjer de närstående (Lyckander, 2009). 

En döende människa behöver oftast mycket omvårdnad och det är då en stor utmaning 

att vårda denne då sjuksköterskan kommer både den sjuke och de närstående nära. Det 

krävs en holistisk människosyn med stor empatisk förmåga för att kunna arbeta inom 

den palliativa omvårdnaden (Fridegren & Lyckander, 2009). 

 

 

Bakgrund 
 

Palliativ vård 
 

När en människas sjukdom inte längre går att bota kan lindrande vård och behandling 

ges, vilket benämns palliativ vård (Beck-Friis & Strang, 2005; Fridegren & Lyckander, 

2009). Ordet pallum kommer från latinet och betyder mantel. Vården som ges tar hand 

om hela människan och kan då kallas mantelomsvepande vård (Fridegren, 2009). 

Nationalencyklopedins (u.å.) definition på palliativ är: Lindrande. Palliativ vård är helt 

inriktad på att lindra symtom, till skillnad från kurativ vård som syftar till att bota.  

Palliativ vård ska omfatta alla personer, oavsett diagnos, med obotlig, symtomgivande 

progressiv sjukdom (Socialstyrelsen, 2006). Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, 

syftar palliativ vård till att lindra smärta, bekräfta livet (World Health Organisation 

[WHO], 2010). Döden ska varken påskyndas eller fördröjas, utan målet är att skapa 
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förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet. Den palliativa vården ska förutom att 

främja livskvalitet också erbjuda ett organiserat stöd, både till patienten och till de 

närstående. Detta stöd ska hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt fram till 

döden samt hjälpa de närstående att hantera sin situation både före och efter dödsfallet. 

Ett teambaserat arbetssätt ska tillämpas för att möta patientens och de närståendes 

behov, där även stödjande och rådgivande samtal ska kunna ingå (WHO, 2010). 

Oavsett kultur eller religiös tillhörighet har människor, enligt gamla seder och bruk, 

alltid tagit hand om sina anhöriga när döden är förestående eller har inträffat (Fridegren 

& Lyckander, 2009). En del har fått dö i lugn och ro, en del i ensamhet och andra har 

haft hela släkten samlad runt sig. Under medeltiden var det vanligt att människor begav 

sig till heliga platser när de kände att livet höll på att ta slut. Utmed dessa 

vandringsleder växte det då upp kloster, härbärgen (hospice) och här kunde de sjuka 

stanna för att vila sig. Efter ett par dagars vila och födointag hade de skaffat sig så 

mycket kraft att de orkade fortsätta sin vandring. Redan i början på 1900-talet började 

hospicerörelsen att växa fram i England, men det första moderna hospice för patienter 

med cancer startade först i slutet av 1960-talet (Nationella rådet för palliativ vård, 

2008). Det var sjuksköterskan Cicely Saunders (som också var kurator) och som 

sedermera utbildade sig till läkare, som startade detta första hospice. Hospicefilosofin, 

det vill säga att ge lindrande vård för svårt sjuka och döende människor, utgör i dag 

grunden till den palliativa vården. Cicely Saunders ansåg att det var viktigt att se den 

döende med alla sina behov, men såg även behovet av att ge stöd till de närstående, 

samt att involvera dem i sorgearbetet. Den första hospiceavdelningen i Sverige startade 

1987 på Ersta diakoni i Stockholm (Nationella rådet för palliativ vård, 2008). 

 

Utifrån WHO’s definition av palliativ vård har kommittén om vård i livets slutskede 

(SOU 2001:6) kommit fram till att den palliativa vården ska bygga på de fyra 

hörnstenarna symtomkontroll, teamarbete, kommunikation och relation samt 

anhörigstöd. Symtomkontrollen omfattar fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella/andliga behov och symtomkontroll uppnås genom att lindra smärta, 

illamående, oro och ångest. Symtomkontroll är viktig för välbefinnandet och för 

autonomin, det vill säga att få ha en viss kontroll över sig själv samt att själv få välja. 

En god symtomkontroll innebär att man vågar leva och uppleva det man vill göra. God 

palliativ vård bygger på att olika professioner samarbetar för att möta patientens behov. 

Kommunikationen och relationen mellan patienten och de närstående å ena sidan och 

personalen å den andra är en förutsättning för en god palliativ vård. Stöd till de 

närstående är mycket viktigt inom den palliativa vården. Vården ska utformas 

tillsammans med de närstående och deras önskemål ska beaktas så långt det är möjligt. 

De närstående ska känna att de får information samt att deras närvaro och medverkan är 

betydelsefull. Det är en svår och kunskapskrävande uppgift att kunna lyssna till och 

stödja de närstående både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Det är viktigt att 

vara lyhörd för vad de närstående själva vill, kan och orkar (SOU 2001:6).  

 

I rapporten ”Döden angår oss alla, värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6) föreslås 

Skolverket och Högskoleverket att införa palliativ vård som obligatoriska kurser inom 

vård- och omsorgsutbildningar. I dagsläget finns det ett knappt 30-tal 

högskoleutbildningar inom palliativ vård på såväl grund- som avancerad nivå, allt ifrån 

enstaka kurser på 7,5 hp till sammanhållna program där palliativ vård ingår som delkurs 

(Högskoleverket, 2010). Vidare föreslås att kommuner och landsting ska bygga ut den 

palliativa vården, starta palliativa team samt se till att vårdprogram upprättas (SOU 

2001:6). I enlighet med detta har landstinget Halland (2003) satsat på att utveckla den 



3 
 

palliativa vården genom att ett rådgivande team med läkare och sjuksköterskor har 

bildats. Det rådgivande teamet ska fungera som konsulter och arbeta både rådgivande 

och initiera insatser samt göra punktinsatser där det behövs. Om patient och närstående 

önskar är tanken att patienten ska vårdas i hemmet så länge det går, men det finns även 

ett antal slutenvårdsplatser som bara är avsedda för palliativ vård. Genom så kallad 

öppen retur kan patienterna komma tillbaka och läggas in när de så önskar utan att 

behöva gå via akutmottagningen (Landstinget Halland, 2003). 

 

Närstående 
 

Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2004) beskriver skillnaden mellan begreppen 

närstående och anhörig. Anhöriga associeras ofta till de personer som är släkt eller har 

direkta blodsband till varandra, medan närstående ger en vidare association och omfattar 

även vänner och grannar. Gerger och Fridegren (2009) menar att det viktigaste dock är 

att relationen dem emellan är präglad av samhörighet och ett ömsesidigt engagemang. 

Att veta att någon som står en nära kommer att dö av sin sjukdom gör att de närstående 

hamnar i en mycket svår situation (Cancerfonden, 2009a). Riskfaktorer som kan 

påverka de närståendes hälsa i negativ riktning är enligt Milberg (2005) om den sjuke är 

en yngre anhörig, om han/hon är fysiskt nedsatt, har psykiska symtom eller om familjen 

har ett dåligt socialt nätverk. Milberg menar att om de närstående mår bra, så påverkar 

det även den sjukes situation. För de närstående känns det ofta viktigt och meningsfullt 

att vara tillsammans med den sjuke, att kunna hjälpa tills livet tar slut och efteråt kunna 

uppleva denna erfarenhet som värdefull och trösterik (Gerger & Fridegren, 2009). Runt 

patienter som får palliativ vård ges ett flertal medicinska behandlingar, som till exempel 

olika läkarbesök, undersökningar, behandlingar, provtagningar eller 

medicininställningar, vilket kan leda till att de närståendes vardag påverkas. De kan 

känna sig trötta eller oroliga, vilket kan utlösa konflikter inom familjen. Från det att en 

person får en cancerdiagnos och tiden framöver, befinner sig både patient och dennes 

familj på ett gungfly mellan osäkerhet, rädsla och hopp (Khalili, 2007). De närstående 

ställs inför flera krav såsom att ta en ny roll i familjen samt att vårda och sörja.  

 

Att vara närstående till någon med en obotlig sjukdom utgör ofta en balansgång mellan 

patientens behov och/eller sina egna behov (Cancerfonden, 2009a). Den närstående 

sörjer att någon när och kär kommer att dö, oroar sig för hur livet kommer att bli sedan, 

är ledsen över det lidande som sjukdomen orsakar patienten och undrar om och i så fall 

hur hon/han ska orka räcka till för den sjuke hela tiden ut. Utöver omsorgen om den 

sjuke behöver även den närstående ta hand om sina egna behov och intressen, men ofta 

sätter den närstående den sjukes behov framför sina egna. Den närstående behöver stöd 

och hjälp för att klara denna balansgång på bästa sätt. Stöd till den närstående blir 

indirekt ett stöd till den sjuke, som slipper vara ensam om att trösta de närstående. De 

problem som en närstående till en patient med cancer ställs inför varierar med vilken fas 

av sjukdomen som patienten befinner sig i (Carlsson, 2007). Faserna delas in i 

initialstadiet, anpassningsstadiet och palliativ/terminalstadiet. I den sista fasen finns det 

tre potentiella problem som de närstående har att hantera: Att samtala om döden, det vill 

säga att prata med varandra om den sjukes förestående död, att ge omvårdnad och stöd 

till den döende familjemedlemmen samt att hantera egna känslor av förlust och 

separation. 
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I en sammanställning som Socialstyrelsen (2006) gjort om aktuell forskning kring vård i 

livets slutskede framgår det att många närstående anser att det är naturligt att ta ett stort 

ansvar för den sjuke och dennes vård. De närstående har en stark vilja till omsorg, de 

vill ha information och är gärna delaktiga i vården. Många närstående känner sig 

otillräckliga, maktlösa och hjälplösa. Ändå är det många som känner sig tillfreds med 

sina insatser och sin delaktighet, vilket kan främja ”återhämtandet” efter den sjukes död. 

De närstående har behov som är skilda ifrån patientens och även de behöver stöd, som 

är individuellt anpassat. En form av stöd kan vara att utbyta erfarenheter med andra i 

liknande situation. Milberg (2005) beskriver att olika former av stöd till närstående har 

utvecklats genom åren. Det kan vara gruppträffar och utbildning om cancer, hur 

familjen kan få hjälp och stöd i hemmet samt olika former av uppföljning efter 

patientens död, såsom telefonkontakt eller personligt möte. Närstående anser att 

tillgänglighet, kontinuitet, personalens attityd och kompetens är faktorer som är 

värdefulla (Milberg, Strang, Carlsson & Börjesson, 2003). Med tillgänglighet avses att 

vid problem ska de närstående veta vart de kan vända sig, oavsett tidpunkt på dygnet. 

Det har stor betydelse för de närstående att få träffa samma personal och därmed kunna 

bygga upp en relation. Det är också viktigt att personalen har ett emotionellt 

engagemang, vilket underlättar för de närstående att kunna känna sig trygga och 

delaktiga i vården. De närstående känner att de kan lämna över ansvaret om de är 

förvissade om att patienten får adekvat symtomkontroll och optimal smärtlindring, så att 

de närstående kan ta en paus då och då (Milberg et al., 2003). 
 

 

Vårdpersonal inom palliativ vård 
 

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor har 

sjuksköterskan fyra ansvarsområden som ska ligga till grund för hennes arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Dessa är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskan ska också erbjuda vård till både 

individen och familjen. Genom att uppträda på ett sätt som bidrar till yrkets anseende 

ska hon därigenom främja allmänhetens tillit. Kaasa (2001) anser att en professionell 

sjuksköterska måste kunna skilja på vad som åligger en sjuksköterska inom hälso- och 

sjukvården och det som andra professioner ska ta hand om. Socialt stöd för 

cancerpatienter och de närstående kan delas in i fyra olika kategorier emotionellt stöd, 

bekräftande stöd, informativt stöd samt instrumentellt stöd (Carlsson, 2007). Med 

emotionellt stöd avses att visa intresse och empati, lyssna och vara delaktig samt att ge 

omsorg. Bekräftande stöd innebär att visa uppskattning samt att betrakta individen som 

en unik person. Informativt stöd är att ge råd, anvisningar och förslag, samt att 

informera, undervisa och vägleda. Instrumentellt stöd utgörs bland annat av praktisk 

hjälp och ekonomiskt stöd (Carlsson, 2007). Teamarbete med olika professioner såsom 

läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, kurator, dietist, psykolog och präst är nödvändigt 

för att tillgodose dessa behov (Kaasa, 2001). Kuratorn kan ge närstående hjälp med 

ekonomisk rådgivning, sjukskrivning och kontakt med försäkringskassan. Om 

existentiella frågor och kriser uppstår kan en präst vara till stor hjälp och stöd för 

familjen. Dietisten kan ge råd kring näringsintag och sjukgymnasten kan ge 

energisparande tips och råd för att klara av dagliga aktiviteter (Kaasa, 2001). När en 

person har begränsningar i att utföra aktiviteter och för att det ska fungera i hemmet 

behövs det ibland materiella och tekniska hjälpmedel som ska underlätta för personen 
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att klara sitt dagliga liv (Wilkes & White, 2005). Om dessa hjälpmedel kan underlätta 

för den sjuka patienten leder det till mindre oro för de närstående. 
 

Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

palliativ omvårdnad (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, 2008) ska 

sjuksköterskan göra riskbedömningar angående till exempel trycksår, nutrition och 

munstatus. Sjuksköterskan ska också bedöma psykiska, kulturella och 

andliga/existentiella omvårdnadsbehov och vid behov initiera professionellt stöd vid 

förändrad livssituation. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår också att såväl initiera 

som genomföra svåra samtal med både patienter och närstående samt stödja och 

undervisa patienten och dess närstående. För att främja utveckling och utbildning ska 

sjuksköterskan förmedla specifik kunskap om palliativ vård till andra verksamheter. 

Sjuksköterskor i palliativ vård ska ha förmåga att identifiera egna och andras reaktioner 

före, under och efter döden, identifiera sorg samt ge stöd och vägledning till 

efterlevande (Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, 2008). Milberg (2005) 

anser att om vårdpersonalen kan bilda sig en uppfattning om de riskfaktorer för ohälsa 

som närstående kan utsättas för, skulle de kunna möta de närstående genom extra stöd. 

Ångest är en sådan riskfaktor, både under sjukdomstiden men även efter dödsfallet. 

Vidare menar Milberg att vårdpersonal har en mycket viktig uppgift i att stödja både 

patient och närstående för att så god livskvalitet som möjligt ska kunna uppnås. 

Carlsson (2007) anser att detta uppnås genom att sjuksköterskan via god empatisk 

förmåga lyssnar, visar intresse och är delaktig. 

 

Allt fler personer som vårdas i livets slutskede väljer att vårdas den sista tiden hemma 

samt att dö i hemmet (Lyckander, 2009). När beslutet är taget att den sjuke ska åka hem 

behöver den mottagande sjuksköterskan inom primärvården veta vilken typ av stöd som 

de närstående behöver. Om de närstående känner sig trygga när de lämnar sjukhuset 

borde det leda till att de bättre orkar ta hand om den sjuke och personens önskan om att 

få dö i hemmet kunde tillgodoses i större utsträckning. Sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i att stödja närstående; därför är det viktigt att skapa en samlad bild av 

vilket stöd närstående vill ha och utefter det ta reda på vilka stödåtgärder 

sjuksköterskan, med sin erfarenhet och kompetens, skulle kunna ge de närstående till en 

person med en obotlig sjukdom (Lyckander, 2009).  

 

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa de närståendes behov av stöd inom palliativ vård och de 

stödåtgärder som sjuksköterskan kan tillgodose.  

 

 

Metod 
 

För att uppnå syftet genomfördes en litteraturstudie (Friberg, 2006). Relevant publicerat 

forskningsmaterialet som svarade mot syftet söktes och bearbetades. 
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Datainsamling 
 

Inledningsvis identifierades problemområdet och utifrån detta skapades sökord. 

Pilotsökningar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Den egentliga 

litteratursökningen gjordes i Amed, PubMed, PsycINFO och Cinahl. I AMED användes 

sökorden palliative care, family och social support, samtliga som MeSH-termer. Vid 

sökning i PubMed användes palliative care, family, social support och nurs* som 

MeSH-termer. I PsycINFO användes samma sökord som i PubMed, det vill säga 

sökorden palliative care, family, social support och nurs* som MesH-termer. I Cinahl 

användes sökorden palliative care, family and nurs*, samtliga som Cinahl Headings. 

Sökord för respektive databas redovisas i tabell 1 sökordsöversikt nedan.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord PubMed 

MeSH-term 

Cinahl 

Subject 

heading list 

PsycINFO 

MeSH-term 

AMED 

MeSH-term 

Närstående Family Family Family Family 

Palliativ vård Palliative care Palliative care Palliative care Palliative care 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs*  

Stöd Social support Social support Social support Social support 

 

I PubMed användes avgränsningarna abstracts available, humans, English, nursing 

journals, adult +19 years, published last 5 years. I PsycINFO gjordes avgränsningar 

genom att artiklarna skulle vara publicerade 2005-2010, English only, adulthood (18 

yrs&older). I Cinahl var avgränsningarna abstracts available, jan 2005-mar 2010, 

English language, samt all adult.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om att vara närstående till någon 

som befinner sig i livets slut eller att vara sjuksköterska inom den palliativa vården. 

 

Efter genomläsning av 34 abstracts valdes 17 artiklar ut till urval 1. Anledningen till att 

artiklar valdes bort var att de inte svarade mot det valda problemområdet. Efter urval 1 

valdes artiklar bort till urval 2 beroende på att de handlade om sedering, om olika 

mätinstrument, om patientens upplevelse samt en var en reviewartikel. Detta redovisas i 

bilaga I, tabell 2, sökhistorik. De 12 återstående artiklarna som var från Australien, 

Grekland, Kina, Nederländerna, Sverige och USA lästes igenom och granskades utifrån 

bedömningsmallarna av Carlsson och Eiman (2003) av båda gruppmedlemmarna. Den 

vetenskapliga kvaliteten på artiklarna bedömdes utifrån en tregradig skala, där grad I 

innebar hög vetenskaplig kvalitet och grad III låg vetenskaplig kvalitet. Av 

resultatartiklarna bedömdes sju vara av grad I och fem av grad II. Fyra var kvantitativa, 

fem var kvalitativa och tre var både kvantitativa och kvalitativa. En översikt över 

resultatartiklarna redovisas i tabell 3, artikelöversikt, bilaga II. Åtta av artiklarna belyser 

de närståendes perspektiv, tre sjuksköterskornas och en både den närståendes och 

sjuksköterskornas upplevelser.  
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Databearbetning 
 

De utvalda artiklarna lästes igenom av båda gruppmedlemmarna var för sig ett flertal 

gånger. Under genomläsningens gång markerades de delar i artiklarna som svarade mot 

syftet. De markerade delarna studerades ingående och jämfördes med avseende att få 

fram skillnader och likheter. Därefter granskades artiklarnas resultat än en gång utifrån 

syftet, för att se så att inget hade utelämnats eller misstolkats. Det som återfanns under 

resultaten som handlade om närståendes behov och sjuksköterskans stödåtgärder valdes 

ut och skrevs ner på post-it-lappar med författare, land och årtal. Dessa lades ut på ett 

bord och en viss struktur kunde ses som resulterade i sju kategorier. De kategorier som 

bildades var praktisk information, information, kommunikation, stöd från andra, stöd till 

efterlevande, närståendes hälsa samt socialt nätverk. Post-it-lapparna placerades på den 

kategori den passade bäst under. Efter ytterligare genomläsning av artiklarna och 

bearbetning av post-it-lapparna utkristalliserades resultaten till fyra huvudteman, 

emotionellt stöd, bekräftande stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd.  

 

 

Resultat 
 

Litteraturstudierna resulterade i fyra kategorier av stöd; emotionellt, bekräftande, 

informativt och instrumentellt. När närstående till patienter med cancer i livets slutskede 

tillfrågades om vilket stöd de ansåg vara mest betydelsefullt värderade de 

kommunikativt stöd högst och därefter en kombination av praktiskt och psykologiskt 

stöd (Benkel, Wijk & Molander, 2009; Jansma, Schure, Meyboom de Jong, 2004). 

Praktiskt stöd gavs oftast av familjemedlemmar och vänner, medan psykologiskt stöd 

oftast gavs av den närmaste familjen. Professionellt stöd såg de närstående som ett 

komplement till det stöd de fick ifrån det privata nätverket. Om det inte fanns något 

nätverk eller om det fungerade otillfredsställande var behovet av professionellt stöd 

större (Benkel et al., 2009). Vilken form av stöd som de närstående behövde berodde i 

stor utsträckning på hur de klarat sig hittills igenom sorgeprocessen samt vilken relation 

den närstående hade till den sjuke (Benkel et al., 2009; Stoltz, Lindholm, Udén & 

Willman, 2006).  

 

 

Behov av emotionellt stöd  
 

En del närstående blev ledsna och kände sorg när de deras sjuke anhörige försämrades 

och skulle flyttas från en kurativ till en palliativ vårdavdelning (Wong & Chan, 2007). 

Många närstående valde de personer som de anförtrodde sig åt med stor omsorg (Benkel 

et al., 2009; Clukey, 2008; Jansma et al., 2004). Det behövde dock inte nödvändigtvis 

vara utbildad personal de ville ha sitt stöd från, utan de sökte mer någon person, som 

var fysiskt och psykiskt närvarande. De pratade med olika personer om olika saker för 

att inte överbelasta en enskild person (Benkel et al., 2009). En del ansåg att det inte 

hjälpte att prata sig ur sorgeprocessen, utan att de måste ta sig genom sorgen själv. De 

närstående påpekade att olika personer inom samma familj sörjer på olika sätt. Detta 

kunde göra det komplicerat att prata med varandra.  
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I en studie från Nederländerna (Jansma et al., 2004) var det flera närstående som 

uttryckte att de ville delta i kostnadsfria gruppträffar, gärna tillsammans med patienten 

och andra familjemedlemmar. I två av studierna som behandlade deltagande i 

gruppträffar (Henriksson & Andershed, 2007; Hudson et al., 2008) ansåg merparten av 

de närstående att det var positivt och användbart. I den svenska studien (Benkel et al., 

2009) var det många närstående som inte ansåg att gruppträffar var särskilt givande, 

trots att de som många andra närstående i den andra svenska studien (Henriksson & 

Andershed, 2007) samt i den australiensiska studien (Hudson et al., 2008) tyckte att det 

var positivt att prata med andra som befann sig i en liknande situation. Här fick de 

tillfälle att utbyta tankar utan att behöva förklara så mycket, de andra förstod i och med 

att de delade liknande erfarenheter. Flera upplevde det som tillfredsställande att de 

kunde ge andra närstående stöd.  

 

I flera av studierna (Abma, 2005; Clukey, 2008; Tsigaroppoulos et al., 2009; Wong & 

Chan, 2007) framkom att den andliga tron hade en stor stödjande funktion. Många ville 

diskutera och få hjälp att förstå och känna meningen med livet, döden och hela 

sorgeprocessen (Clukey, 2008; Teno, Gruneir, Schwartz, Nanda & Wetle, 2007; 

Tsigaroppoulos et al., 2009). I studierna av Abma (2005) och Tsigaroppoulos et al. 

(2009) fanns det närstående som undvek att prata med den sjuke om dennes 

hälsotillstånd.  

 

I en svensk studie av Stoltz et al. (2006) berättade sjuksköterskorna att de ibland 

upplevde en distans mellan sig själva och de närstående, vilket antingen berodde på att 

de närstående inte ville ha stöd av sjuksköterskan eller att relationen mellan den sjuke 

och de närstående inte var bra. Sjuksköterskan försökte ge emotionellt och existentiellt 

stöd för att minska oro, ångest och rädsla hos de närstående genom att förbereda dem på 

att döden var nära förestående (Street, Love & Blackford, 2005).  De närstående erbjöds 

att delta i omhändertagandet av den döde, till exempel genom att de valde vilka kläder 

den döde skulle ha på sig, att de fick vara i avskildhet med den döde samt erbjöds hjälp 

att hantera sorgen och förlusten eller att få kontakt med en präst. Sjuksköterskorna 

(Beckstrand et al., 2009; Street et al., 2005; Stoltz et al., 2006) strävade efter att 

förbereda de närstående samt att få dem att acceptera att döden var nära förestående 

genom att de vågade prata om svåra ämnen samt stannade kvar och lyssnade, utan att 

leta efter de ”rätta” orden, då det inte fanns någon mer medicinsk åtgärd att göra. Även 

då sjuksköterskan upplevde att hon hade en god relation till de närstående så 

eftersträvade hon att hålla en viss distans så att hon balanserade mellan att vara nära 

men att ändå inte komma för nära (Stoltz et al., 2006). 

 

 

Behov av bekräftande stöd  
 

I en av de svenska studierna (Henriksson & Andershed, 2007) samt den australiensiska 

(Hudson et al., 2008) upplevde de närstående att de kände sig mer förberedda och 

kompetenta att ta hand om sin sjuke anhörige då de vid gruppträffarna fick information 

om sjukdomsförloppet samt insikt i att patienten kommer att dö, vilket gav dem 

möjlighet att hantera och acceptera situationen. Andra deltagare i samma studier 

upplevde gruppträffarna som stressande samt hade svårt att ta till sig av den information 

som gavs. I en del fall ledde gruppträffarna till att de närstående tog mod till sig och tog 

upp känsliga saker med den döende som till exempel vilka önskemål som den döende 
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hade efter döden (Henriksson & Andershed, 2007). Genom att delta i gruppträffar kände 

de närstående att de visade patienten att han/hon var viktig för dem. Efter att ha deltagit 

i gruppträffarna var det en del närstående som kom till insikt om att de inte ville vårda 

den anhörige i hemmet (Hudson et al., 2008). Många närstående prioriterade inte sin 

egen hälsa, nedstämdhet, depression, oro och sorg var vanligt hos dem (Clukey, 2008; 

Jansma et al., 2004; Tsigaroppoulos et al., 2009). 

 

Ett stort hinder för att stödja de närstående till patienter inom palliativ vård uppstod när 

de närstående och/eller patienten inte accepterade den dåliga prognosen (Abma, 2005; 

Beckstrand et al., 2009; Stoltz et al., 2006; Street et al., 2005). Ett annat hinder var när 

sjuksköterskan upplevde att de närstående inte var överens inom familjen eller om 

patienten och de närstående hade olika viljor. Att vara stödjande som sjuksköterska 

innebar att på ett respektfullt sätt finnas där för de närstående, att prata med dem samt 

att uppmuntra dem i det arbete som de utförde (Stoltz et al., 2006; Benkel et al., 2009). 

Sjuksköterskorna strävade efter att stödja de närstående genom att de vägledde dem 

genom svåra situationer och följde dem under hela resans gång (Stoltz et al., 2006). För 

att ta reda på hur väl förberedda de närstående var så frågade sjuksköterskorna dem om 

deras tankar kring framtiden, känslor och önskningar samt deras syn på att vårda en 

anhörig. På detta sätt fick sjuksköterskorna information angående hur väl de närstående 

kunde förväntas klara en svår situation. Sjuksköterskorna försökte stödja de närstående 

genom att de berättade för dem att de gjorde ett bra och viktigt arbete när de tog hand 

om sina sjuka anhöriga i livets slut. Sjuksköterskorna uppmuntrade de närstående till 

deltagande i vården utan att de behövde ta för stort ansvar, som till exempel att de inte 

behövde ge läkemedel om de inte ville (Street et al., 2005; Stoltz et al., 2006).  

 

 

Behov av informativt stöd  
 

För de närstående var det mycket viktigt att få information om vilken hjälp som fanns 

att få från samhället och vart de kunde vända sig (Benkel et al., 2009; Clukey, 2008; 

Jansma et al., 2004). Clukey (2008) och Street et al. (2005) kom fram till att de 

närstående ville ha information vid beslutsfattande, vilket kunde vara både kring sjuk- 

och sorgeprocessen, om vilka alternativ som fanns, men även om vilken service de 

kunde få från andra. Clukey (2008) menade att de närstående skulle känna sig säkrare i 

sin roll som vårdgivare om de fick den informationen för att utifrån den kunna ge 

emotionellt och psykiskt stöd och därigenom ge adekvat vård till den sjuke. De personer 

i USA (Teno et al., 2007) som hade nedskrivet önskemål om sin vård vid en obotlig 

sjukdom, där framkom det att de närstående bättre uppfattade informationen de fått om 

vad som hände under den sista tiden i livet och fram till dess döden inträffade. 
 

De närstående som deltog i gruppträffar upplevde att de fick en bra inblick i hur vården 

var organiserad och vilka olika personalkategorier som fanns samt vilken form av stöd 

de kunde få (Henriksson & Andershed, 2007; Hudson et al., 2008). Flera närstående 

(Clukey, 2008; Hudson et al., 2008; Wong & Chan, 2007) hade ingen kunskap om vad 

som hände fysiskt med den sjuke när livet höll på att ta slut och de önskade mer 

information om detta. En del av de närstående hade önskat mer information angående 

hur medicinerna fungerade (Tsigaroppoulos et al., 2009; Wong & Chan, 2007).  
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Sjuksköterskorna ville utforma stödet till de närstående individuellt för varje enskild 

närstående/familj genom att de diskuterade deras specifika behov (Benkel et al., 2009; 

Street et al., 2005; Stoltz et al., 2006). Genom att lyssna och föra en dialog med de 

närstående (Abma, 2005; Jansma, 2004; Street et al., 2005) och ta en noggrann 

anamnes/livsberättelse från både patient och närstående kunde sjuksköterskan få fram 

information om hur familjen hade uppfattat sin situation (Abma, 2005; Street et al., 

2005). I studierna från USA, Sverige och Australien (Beckstrand et al., 2009; 

Henriksson & Andershed, 2007; Stoltz et al., 2006; Street et al., 2005) framkom det att 

tidsbrist utgjorde ett stort hinder för att sjuksköterskorna skulle hinna ge information.  

 

 

Behov av instrumentellt stöd  
 

Om de närstående inte orkade vara vårdgivare förstod de att den sjukes problem skulle 

öka (Jansma et al., 2004) och de ville då ha stöd från omgivningen (Abma, 2005; 

Clukey, 2008; Jansma et al., 2004; Tsigaroppoulos et al., 2009; Wong & Chan, 2007). 

Flera av de närstående var mycket villiga att hjälpa till i omvårdnaden av den sjuke 

anhörige (Abma, 2005; Clukey, 2008; Jansma et al., 2004; Wong & Chan, 2007). Detta 

var oberoende av om deras anhörige vistades på sjukhus, vårdhem eller i det egna 

hemmet. De närstående ville då få information från personalen och undervisning i de 

praktiska färdigheterna kring omvårdnaden av den sjuke. I studien från Kina (Wong & 

Chan, 2007) framkom det att de närstående inte upplevde att de fick den kunskapen från 

personalen. Till skillnad från detta visade studier från Sverige och Australien 

(Henriksson & Andershed, 2007; Hudson et al., 2008; Stoltz et al., 2006) att de 

närstående som hade deltagit i gruppträffar hade fått praktiska tips och information om 

till exempel att patienten kan få svårt att äta och hur de då skulle göra vid måltider samt 

undervisning om hur medicinteknisk apparatur fungerade. Detta gjorde att de närstående 

kände sig säkrare i sin roll som vårdare. Vissa närstående (Tsigaroppoulos et al., 2009) 

upplevde problem med obstipation hos den sjuke samt svårigheter att få i den sjuke 

anhörige tillräckligt med näring och var tacksamma för att få hjälp med hanteringen av 

detta. En del närstående vågade inte lämna salen av rädsla för att den sjuke då skulle bli 

ensam och inte fick någon hjälp om något akut inträffade (Abma, 2005; Clukey 2008). 

För de närstående var det viktigt att kunna nå en kontaktperson via telefon, helst dygnet 

runt (Jansma et al., 2004). Gruppträffarna gav de närstående tillfälle att med gott 

samvete ta en paus från det praktiska vårdandet, de var där för att bli ännu bättre på att 

hand om den sjuke (Henriksson & Andershed, 2007). För de närstående uppfattades 

läkemedelshantering som mycket viktig när den sjuke vistades i hemmet då det ofta var 

de närstående som gav till exempel smärtlindrande läkemedel vid behov (Clukey, 2008; 

Hudson et al., 2008; Jansma et al., 2004; Tsigaroppoulos et al., 2009). 

 

Enligt sjuksköterskorna var en god smärtlindring en viktig del av omvårdnaden och de 

upplevde det besvärande att vårda patienter som var svåra att smärtlindra eller när 

läkaren inte ville ordinera tillräckligt med smärtlindring (Beckstrand, Moore, & Blond, 

2009; Street et al., 2005). Ett sätt som de svenska sjuksköterskorna använde för att 

avlasta de närstående var att uppmuntra dem att gå en promenad när sjuksköterskan 

ändå var hos patienten (Stoltz et al., 2006). För de närstående var det värdefullt om 

personalen lovade att sitta kvar hos patienten på salen tills de kom tillbaka igen (Abma, 

2005; Clukey, 2008). I den svenska studien av Stoltz et al. (2006) framgick det också att 

sjuksköterskorna använde sitt kontaktnät och sina kunskaper samt uppmuntrade och 
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stödde de närstående, till exempel genom att de informerade om ekonomisk hjälp, 

avlastning/trygghetslarm, hjälpte dem att komma i kontakt med en själavårdare eller 

tipsade om anhörigföreningar. Att kunna se närståendes egna resurser att klara av sin 

situation, copingstrategier, var ett annat sätt att stödja dem på (Clukey, 2008). Många 

telefonsamtal angående uppdatering av patientens tillstånd från de närstående upplevdes 

som hindrande och sjuksköterskorna ansåg att det underlättade om de närstående utsåg 

en person som kontaktperson (Beckstrand et al., 2009).  

 

 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
 

I inledningsfasen av litteraturstudien riktades intresset mot närstående till inneliggande 

patienter i palliativ vård, men vid en första övergripande sökning hittades ingen relevant 

litteratur i ämnet. Syftet ändrades därefter till att fokusera de närståendes behov av stöd 

och vad sjuksköterskan kan göra för att tillgodose dessa.  

 

Databasen PsycInfo användes som komplement till till PubMed och Cinahl. PsycInfo är 

en databas med referenser som fokuserar psykologi eller psykologiska aspekter inom 

besläktade discipliner inom omvårdnad (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006).  

I samtliga databaser har vi använt oss av samma sökord (family, palliative care, nurs* 

och social support) förutom att nurs* ej användes i AMED, då detta inte fanns som 

MeSH-ord här. Vid sökningarna har vi endast kombinerat olika MeSH-termer (PubMed 

och AMED) och Subject Headings (Cinahl) vilket ses som en styrka då vi har krävt 

samma tyngdpunkt och ställt samma villkor för samtliga sökord vilket underlättar vid 

jämförelse av artiklarnas innehåll. Anledningen till att vi även sökte i databasen AMED 

var att denna bland annat är speciellt inriktad mot palliativ vård.  

 

Sammanlagt gav sökningarna 44 träffar och efter läsning av artiklarnas titlar valdes 34 

ut för genomläsning av abstracts. Styrkan med att så, relativt sett, få träffar var att vi 

orkade och hann med att göra ett relevant och noggrant urval. Det var förvånande att vi 

endast fick två träffar vid sökningen i den omvårdnadsinriktade databasen Cinahl. 

Kanske hade vi fått fler träffar om vi använt andra sökord. Mer erfarenhet av sökning i 

databaser och av artikelsökning hade förmodligen underlättat, då sökningarna upplevts 

som både svåra och mycket tidskrävande. 

 

Använda sökord har ansetts relevanta mot syftet och endast MeSH-termer och Subject 

Headings har använts, således har vi inte använt några fritextord. 

 

Någon begräsning av artiklarnas ursprung har inte förekommit och vi har fått artiklar 

från Skandinavien, övriga Europa, Australien, Kina och USA.  En artikel från Afrika 

valdes bort då den ansågs vara alltför olika gällande kultur och samhällskick för att gå 

att gå att jämföra med övriga resultat. Majoriteten av artiklarna var från Europa, varav 

fyra från Sverige. Övriga artiklar var från Australien, USA och Kina. De flesta 

artiklarna är från länder med liknande kultur och samhällsskick som Sverige. De anses 

därför som i stort sett jämförbara och resultatet kan appliceras på svenska förhållanden. 
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Den använda metoden för bearbetning av artiklarna ansågs relevant och lämplig. Under 

litteraturstudiens gång fördes kontinuerliga diskussioner inom gruppen. Efter 

diskussioner och bearbetning av resultatartiklarna framträdde kategorier som resultatet 

sammanställdes under. Efter ytterligare bearbetning och diskussioner framkom de 

slutliga kategorierna genom konsensus i gruppen. 

 

Litteraturstudien fokuserar på närstående till patienter inom palliativ vård. Det kan anses 

vara en nackdel att inte välja en speciell patientgrupp. Det hade varit intressant att 

fokusera på närstående till patienter med en viss typ av cancer, men detta kan vara svårt 

då det finns begränsat med forskning inom området. 

 

Eftersom litteraturstudiens syfte vara att belysa närståendes behov av stöd så gjordes 

inga avgränsningar i ålder förutom att deltagarna skulle vara vuxna.  

 

Antalet artiklar i resultatet känns relevant även om fler artiklar möjligen hade tillfört 

mer till innehållet.  

 

Det råder en viss obalans mellan antalet artiklar som belyser de närståendes respektive 

sjuksköterskornas perspektiv, med övervikt för de närstående. Då det finns begränsat 

med information angående hur sjuksköterskan bäst stödjer de närstående tyckte vi att 

det var ett intressant och angeläget ämne att arbeta med, men detta har också medfört att 

det har varit svårt att hitta relevant litteratur.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

I litteraturstudiens 12 resultatartiklar var fyra kvantitativa, fem kvalitativa och tre både 

kvantitativa och kvalitativa. Artiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. Bedömningsmallarna 

bestod av ett antal frågor som bedömde artiklarnas abstrakt, introduktion, syfte, metod, 

resultat, diskussion och slutsats. Svaren motsvarade olika poäng, vilka räknades 

samman och omvandlades till procent. Resultatartiklarnas grad av vetenskaplighet 

graderas från grad I till grad III, där grad I>80%, grad II>70% och grad III<70%. Sju av 

artiklarna graderas till grad I och sex till grad II, ingen till grad III. Att så många som 

nästan hälften av artiklarna graderades till grad II kan ses som en svaghet med 

litteraturstudien. Av de artiklar som graderas till grad II var det en som var en fallstudie 

till vilken vi inte kunde hitta någon bedömningsmall för att testa den vetenskapliga 

kvaliteten, två av artiklarna hade ett mycket högt bortfall (59 procent respektive 40 

procent), men de bedömdes ändå att de tillförde mycket till resultatet. I en av artiklarna 

var syftet svårt att tyda samt diskussionen mycket kort, i en annan artikel var både 

metoden och analysen otydligt beskrivna samt etiskt resonemang saknades och i den 

sista artikeln som graderas till grad II ansågs resultatet vara svårläst med mycket siffror 

i procent och med endast två tabeller till all fakta. De artiklar som bedömdes till grad II 

togs ändå med då de ansågs relevanta för syftet. I de artiklar som hade ett stort bortfall 

var antalet informanter högt och artiklarna gav relevanta fakta till litteraturstudien.  

 

Mallarna i Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall bygger även på att den 

vetenskapliga kvaliteten kan bedömas utifrån den enskilda individens uppfattning, 
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vilket kan medför att samma artikel kan värderas olika utifrån hur den uppfattas, 

poängsätts och därmed graderas.  

 

Generellt sett så beskrevs urvalet väl i artiklarna, men i en av artiklarna angavs inte 

antalet som var tillfrågade från början. Resultatredovisningen ansågs överskådligt 

beskriven och i de flesta av de kvalitativa artiklarna var resultatet sammanfattat under 

olika kategorier med beskrivande citat insprängda. Informanternas åldrar och 

könsfördelning angavs i elva av artiklarna. I nio av artiklarna anges etiska 

ställningstaganden och/eller godkännande. 

 

Vilken form av stöd som de närstående behövde berodde dels på vilken relation de hade 

till den sjuke anhörige, dels på hur de hittills klarat sorgeprocessen (Benkel et al., 2009; 

Stoltz et al., 2006). Enligt Cancerfonden (2009a) är risken stor att de närstående kan få 

svårt att bearbeta sorgen efter dödsfallet om de inte får stöd och omtanke. Genom att 

diskutera specifika behov ville sjuksköterskorna utforma ett individuellt stöd för varje 

enskild närstående/familj (Benkel et al., 2009; Street et al., 2005; Stoltz et al., 2006). 

Behovet av stöd varierar under sjukdomens olika faser (Socialstyrelsen, 2006) och beror 

på vilken familjemedlem som har drabbats, den närståendes aktuella livssituation, 

tidigare inbördes relationer i familjen samt hur sjukdom och behandling påverkar 

patienten. I Halland finns det ett rådgivande team (Landstinget Halland, 2003) 

bestående av läkare och sjuksköterskor som arbetar konsultativt med rådgivande 

insatser. Vid vård i livets slut är det enligt Jakobsson et al. (2009) viktigt att lindra 

lidande och främja välbefinnande. Närstående har en mängd behov som inte 

tillfredsställs, trots insatser från hälso- och sjukvården (Hudson et al., 2006) och det 

finns begränsat med information angående hur sjuksköterskan bäst stödjer de 

närstående. För att de närstående ska känna sig trygga och delaktiga i vården är det 

enligt Milberg et al. (2003) viktigt att personalen har ett emotionellt engagemang. I 

sjuksköterskans fyra ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande ingår det även att erbjuda vård till både individen 

och familjen (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskor inom palliativ vård 

ska ha förmåga att identifiera sorg samt ge stöd och vägledning till efterlevande enligt 

Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (2008). För sjuksköterskan är det 

viktigt att komma ihåg att olika personer i samma familj sörjer på olika sätt, vilket även 

poängterades av de närstående i studien av Benkel et al. (2009). Förslagsvis kan 

sjuksköterskan utöver omvårdnadsanamnesen på patienten även ta anamnes på de 

närstående för att identifiera deras roller och möjligheter. Förslag på frågor till de 

närstående som kan ingå i anamnesen är om de vill att sjuksköterskan ska ringa dygnet 

runt om patientens tillstånd förändras/försämras, om de har speciella önskemål om 

kläder, smycken, kort på eller teckningar från barn/barnbarn med mera, om de vill vara 

med vid dödsögonblicket. Det är även viktigt att fråga om det finns särskilda kulturella, 

religiösa eller andliga önskemål. 

 

Många närstående tog ett stort omvårdnadsansvar vilket ibland resulterade i egen 

smärta, lidande och trötthet och upplevdes som ett problem (Clukey, 2008; Hudson et 

al., 2008; Jansma et al., 2004; Tsigaroppoulos et al., 2009). I studien från Grekland 

(Tsigaroppoulos et al., 2009) visades att lite mer än hälften av de närstående upplevde 

mer eller mindre problem med sin sömn. Den närstående behöver stöd och hjälp för att 

klara av balansgången mellan sina egna och patientens behov och intressen 

(Cancerfonden, 2009a). I en norsk studie av Grov, Fosså, Sørebø & Dahl (2006) ställdes 

de närståendes uppfattning av upplevd börda, när de vårdade en sjuk anhörig, i relation 



14 
 

till olika parametrar såsom oro/ångest, egen hälsa, patientens sjukdom och socialt stöd 

emot varandra. De flesta analyserna kom inte fram till någon markant skillnad av 

uppfattad börda, förutom att djupet av depression hade ett samband med socialt stöd. 
När det terminala stadiet varade i flera dagar såg man i studien av Clukey (2008) att de 

närstående som inte vilat eller sovit tillräckligt började bli trötta. Att se till så att de 

närstående får i sig mat och dryck genom att beställa en anhörigbricka till lunch och 

middag är en enkel åtgärd vilken förhoppningsvis kan vara till stor nytta. 

Sjuksköterskan har även en viktig funktion när det gäller att identifiera de närstående 

som behöver mer omfattande stöd och vid behov hänvisa till andligt stöd eller hjälpa till 

med remiss till andra rådgivningstjänster såsom psykolog eller kurator. Många 

närstående i studierna (Abma, 2005; Clukey, 2008; Teno et al., 2007; Tsigaroppoulos et 

al., 2009; Wong & Chan, 2007) angav att den andliga tron hade en stödjande funktion 

samt att de ville förstå döden och känna mening med livet. Sjuksköterskan kan stödja de 

närstående genom att uppmuntra ritualer, göra ordning den döda kroppen fint, ge de 

närstående tid med den döde samt ge praktisk assistens att komma i kontakt med en 

begravningsentreprenör. När väl döden inträffat fanns det närstående som upplevde en 

stor lättnad (Clukey, 2008). Detta kunde bero på att de närstående under en längre tid, 

kanske flera år, sett sin sjuke anhörige kämpa och lida och nu äntligen fått komma till 

ro. Om sjuksköterskan kan ge tröst kan hon förhoppningsvis hjälpa de närstående att 

bearbeta sorgeprocessen på ett bättre sätt.  
 

Ett viktigt fynd i resultatet var de närståendes behov av att träffa andra i samma 

situation och att någon lyssnade på dem (Henriksson & Andershed, 2007; Jansma et al., 

2004). I dessa studier framkom det även att de närstående gärna ville delta i gruppträffar 

och att de genom att göra detta kände att de visade patienten att han/hon var viktig för 

dem, men de satte även igång tankar och funderingar på om och i så fall hur de skulle 

klara av situationen. I den australiensiska studien (Hudson et al., 2008) fanns det till och 

med en del närstående som ändrade sig angående att vårda den sjuke anhörige i hemmet 

och inte längre ville göra det. Naturligtvis ska detta respekteras, men ibland, speciellt 

om patienten själv vill komma hem, får sjuksköterskan försöka övertyga de närstående 

om att de kommer att klara det tillsammans med alla de resurser som de får från 

kommunen. Enligt WHO (2010) ska palliativ vård erbjuda ett organiserat stöd för att 

hjälpa de närstående att hantera sin situation (SOU 2001:6).  

 

Gruppträffar med andra närstående som befinner sig i en liknande situation kan förutom 

tillfället att utbyta erfarenheter med varandra även ge möjlighet för vårdpersonalen att 

ge praktiska tips och information samt undervisning kring specifika 

omvårdnadsproblem som kan uppstå, som till exempel hantering av medicinteknisk 

utrustning, eller att ge råd vid gastrointestinala bekymmer. Enligt studier från Sverige 

och Australien (Henriksson & Andershed, 2007; Hudson et al., 2008; Stoltz et al., 2006) 

kände de närstående som deltagit i gruppträffar sig säkrare i sin roll som vårdare, då de 

fått praktiska tips och information. Landstinget Halland (2006) har i Varberg en 

informations- och utbildningskurs för personer som fått cancer, Lära sig leva med 

cancer, där personal som är knuten till onkologmottagningen regelbundet arrangerar 

och bjuder in patienter och närstående till gruppträffar. Vid nio tillfällen får de 

närstående möjlighet till information, kommunikation samt emotionellt- och 

instrumentellt stöd av flera professioner. I kursen tas det exempelvis upp om hur 

människokroppen fungerar, kost och näring, att tala om cancer, rollen som närstående 

samt samhällets stöd och resurser. 
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Oftast är det den sjuke själv som först förstår att livet närmar sig sitt slut (Cancerfonden, 

2009a). Abma (2005) och Tsigaroppoulos et al. (2009) tar upp att det fanns närstående 

som undvek att prata med den sjuke om dennes hälsotillstånd. Ibland skjuter den sjuke 

bort denna vetskap för att skona de anhöriga. Även då både den sjuke och de närstående 

har insett att livet närmar sig sitt slut kan det vara svårt att prata om det. Att förstå, och i 

viss mån även acceptera att den sjukes sista tid har börjat, medför omvärderingar om 

vad som är viktigt i livet. Tillsammans kan patienten och de närstående försöka göra 

varje dag så bra som möjligt. I den sista fasen av sjukdomen, det palliativa/terminala 

stadiet finns det enligt Carlsson (2007) tre potentiella problem som de närstående har att 

hantera. Här ingår det att samtala med varandra om den sjukes förestående död, att ge 

omvårdnad och stöd till den döende familjemedlemmen samt att hantera egna känslor av 

förlust och separation. I de svenska studierna (Stoltz et al., 2006; Benkel et al., 2009) 

kan man läsa att sjuksköterskan kan stödja de närstående genom att finnas där på ett 

respektfullt sätt, att prata med dem och uppmuntra dem i det arbete de utför. Detta 

bekräftas även av Street at al. (2005) där sjuksköterskan försökte ge emotionellt och 

existentiellt stöd genom att förbereda de närstående på att döden var nära förestående, 

genom att exempelvis fråga de närstående vilka kläder de ville att patienten skulle ha på 

sig samt om de ville vara med i omhändertagandet av den döda kroppen. För 

sjuksköterskan underlättar det väldigt mycket om patienten och de närstående är 

välinformerade om prognosen samt om de vågar tala öppet om det. På sjukhuset i 

Varberg informerar oftast den behandlande läkaren mycket bra och de närstående har i 

stort sett möjlighet att få enskilda samtal hur ofta och hur mycket de vill. En 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ha ett bra samtal med de närstående är att 

hon har fått information av läkaren angående prognosen. För att alla parter skall känna 

livskvalitet vid livets slut skulle de underlätta för både de närstående och 

vårdpersonalen om sjuksköterskan dokumenterar om det finns speciella önskemål från 

patienten och de närstående angående hur de vill att den fortsatta omvårdnaden skall 

utformas. Detta bekräftas även av författarna i studien av Teno et al. (2007). När det 

terminala stadiet inträder är det då lättare för sjuksköterskan att samtala med och 

informera de närstående. Praktiskt sett går de till så att ansvarig sjuksköterska ringer 

upp de närstående, eller tar dem avskilt och berättar att döden börjar närma sig. Det 

finns även en informativ broschyr som handlar om när döden närmar sig som delas ut 

till de närstående och som är en bra utgångspunkt att samtala runt där sjuksköterskan 

tillsammans med de närstående kan diskutera och förklara. 
 

En förutsättning för god palliativ vård (WHO, 2010) är att kommunikationen och 

relationen mellan personalen och de närstående fungerar. Ibland upplevde 

sjuksköterskorna en distans mellan sig och de närstående (Stoltz et al., 2006).  Ett 

konkret exempel på detta utgjorde fallstudien från Nederländerna (Abma, 2005) där det 

fanns stora brister i kommunikationen, både mellan maken och den döende frun samt 

mellan maken och sjuksköterskorna. Detta gjorde att inga samtal om döden fördes 

mellan någon av parterna. Sjuksköterskorna kände sig besvärade när de var inne hos 

patienten när maken var där, vilket medförde att de upplevde det svårt att spontant gå in 

på salen. Ett annat exempel var en deltagare i Wong och Chans studie (2007) som 

uttryckte ilska och hjälplöshet över att inte ha fått tillräcklig information om att deras 

anhörige var döende, då det för kineser var viktigt att vara närvarande i dödsögonblicket 

för att med egna ögon få se när den sjuke ”passerade över”. Dottern i den kinesiska 

studien (Wong och Chan, 2007) uttryckte tacksamhet till sjuksköterskan för att hon 

hade blivit informerad i tid. Tack vare detta hade hon hunnit klä sin mor i hennes 

favoritkläder, vilket var moderns sista vilja. 
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Sjuksköterskor i USA, Sverige och Australien (Beckstrand et al., 2009; Henriksson & 

Andershed, 2007; Stoltz et al., 2006; Street et al., 2005) ansåg att tidsbrist var ett stort 

hinder för att de skulle hinna ge information till de närstående. Enligt Milberg et al. 

(2003) värderar närstående tillgänglighet, kontinuitet, personalens attityd och 

kompetens högt. De närstående vill veta vart de ska vända sig oavsett tidpunkt på 

dygnet och de vill gärna träffa samma personal för att kunna bygga upp en relation, 

vilket bekräftas i flera studier (Benkel et al., 2009; Clukey, 2008; Jansma et al., 2004). 

Om de närstående söker upp sjuksköterskan på sjuksköterskeexpeditionen och vill fråga 

om något eller ”bara” prata så är det viktigt att en kollega hjälper till och tar över arbetet 

för en stund så att den patientansvariga sjuksköterskan kan ägna sig åt de närstående. 

Detta fungerar enligt sjuksköterskorna på den palliativa avdelningen för det mesta 

väldigt bra under dagtid, men under kvällar och helger då personalstyrkan är mindre 

råder det tyvärr ofta tidsbrist och motsvarande dilemma som med mannen i fallstudien 

(Abma, 2005) kan då uppstå.  

 

Att vara närstående till en anhörig i livets slut kan enligt Cancerfonden (2009a) innebära 

stora påfrestningar såväl praktiskt som ekonomiskt. Närstående till en svårt sjuk person 

i Sverige har under en begränsad tid rätt till ledighet med ekonomisk ersättning i form 

av så kallad närståendepenning (SFS 1988:1465). Detta anses vara en livskvalitetsfråga 

för både den närstående och den sjuke. För den närstående är det viktigt att kunna vara 

nära och stödja den sjuke anhörige och för den sjuke anses det vara en trygghetsfråga. 

När patienter är inneliggande på avdelningen, tillfälligt eller i det terminala stadiet, ger 

sjuksköterskorna på den palliativa avdelningen i Varberg ofta information till de 

närstående om att samtliga av de närstående har rätt att ta ut av närståendepenningen, 

men inte samtidigt. De närstående har rätt att få närståendepenning när patienten finns 

på avdelningen, även om de bara kommer på besök. De behöver alltså inte ”sköta om” 

sin sjuke anhörige utan omvårdnaden utförs av personalen. Detta bör vara till tröst för 

de närstående, att de kan komma och gå utan att behöva tänka på ekonomiska 

konsekvenser av förlorad arbetsinkomst. I flera av studierna framkommer det att de 

närstående ville hjälpa till i omvårdnaden av den sjuke anhörige (Abma, 2005; Clukey, 

2008; Jansma et al., 2004; Wong & Chan, 2007), vilket även bekräftas i en 

sammanställning av Socialstyrelsen (2006). Om de närstående känner sig tillfreds med 

sina insatser och delaktighet kan detta främja återhämtandet efter den sjukes död. En del 

närstående är mycket engagerade i omvårdnaden av den sjuke anhörige och sköter till 

och med om all personlig hygien, från tandborstning till duschning. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan inte glömmer bort att fråga om de närstående och patienten tycker det 

känns bra eller om de behöver hjälp. Om de närstående får hjälpa till med omvårdnaden 

av den sjuke anhörige kan det medföra att de känner sig bekräftade i att de kan hantera 

detta, utan att de har någon formell utbildning.  

 

Tyvärr är det många närstående som enligt Socialstyrelsen (2006) känner sig 

otillräckliga, maktlösa och hjälplösa. Så var det i fallet med mannen från Nederländerna 

(Abma, 2005) där han kände sig ignorerad och som en ”tiggare” när han behövde hjälp 

från personalen. Han upplevde inte heller att personalen hade tillräckliga kunskaper i 

hanteringen kring den medicinsk tekniska utrustningen runt hans fru, såsom 

handhavandet av tracheostomi och nasogastrisk matningssond. Han upplevde till och 

med att han fick ”lära upp” dem. Även om en sjuksköterska har arbetat flera år inom 

vården är det inte relevant att tro att hon kan hantera all förekommande medicinteknisk 

utrustning eller att hon tvingas utföra denna typ av arbetsuppgifter utan att först fått 
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utbildning i det. När närstående har haft hand om detta i hemmet så kan sjuksköterskan 

be dem visa hur de brukar göra. Detta leder oftast till att både patienten, de närstående 

och sjuksköterskan känner sig tryggare. I Varberg får sjuksköterskorna god hjälp av 

läkare och sjuksköterskor från det palliativa teamet kring hanteringen av smärtpumpar 

och olika typer av smärtstillande injektionspennor där patient eller närstående själva kan 

administrera ”vid behovsläkemedel”. Den sjuksköterska som först fick informationen 

har en viktig uppgift i att föra den vidare till sina kollegor just för att de närstående ska 

kunna känna förtroende och tillit till vården i enlighet med ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).  

 

I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår det att bedöma omvårdnadsbehov av olika slag 

(Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad, 2008). En professionell 

sjuksköterska måste enligt Kaasa (2001) kunna skilja på sina egna och andra 

professioners arbetsuppgifter och vid behov hänvisa vidare. Att arbeta i team kring 

patienten och dess närstående kan innebära att sjuksköterskorna använder sitt kontaktnät 

och sina kunskaper för att stödja de närstående (Stoltz et al., 2006). I vissa länder, 

såsom i Australien, får den sjuke själv bekosta dessa hjälpmedel (Wilkes & White, 

2005). Här hade sjuksköterskan ett stort ansvar i att hjälpa familjerna med sponsorer till 

att bekosta mediciner och framför allt narkotikaklassade läkemedel. Att införskaffa 

säng, rullstol eller flyttbar toalettstol kunde ibland behöva göras på loppmarknader. I 

Sverige är allt material kostnadsfritt för patienten. För att få tillgång till kostnadsfria 

hjälpmedel måste det förskrivas av personer som i sitt yrke har rätt att förskriva 

hjälpmedel såsom arbetsterapeut, sjukgymnast eller logoped (Landstinget Halland, 

2010). Hjälpmedel som är aktuella kan vara speciell säng, trycksårsavlastande madrass, 

toalettstolsförhöjning, duschstol, rollator, rullstol eller hjälpmedel för att underlätta 

kommunikation och information. I Halland får personer låna hjälpmedlen gratis, och så 

länge behov finns, men de ska återlämnas till hjälpmedelscentralen efteråt.  

 

 

Konklusion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa de närståendes behov av stöd inom den 

palliativa vården och de stödåtgärder som sjuksköterskan kan tillgodose.  

 

Behovet av emotionellt stöd varierade över tid och berodde på vilken roll de anhöriga 

hade till den sjuke samt hur de klarade sig genom sjuk- och sorgeprocessen. 

Professionellt stöd utgjorde ett komplement till det stöd som de närstående fick från det 

privata nätverket. För många närstående upplevdes det som stödjande att prata med 

andra som befann sig i samma situation, till exempel via gruppträffar med andra 

närstående. Vid gruppträffarna kunde känsliga saker och existentiella frågor tas upp, 

men de gav också mod till att besluta att inte vårda sin sjuke anhörige i hemmet. Många 

närstående mådde själva dåligt men höll tillbaka det för att inte förvärra situationen för 

den sjuke. Det bekräftande stödet försvårades när de närstående inte accepterade att 

deras sjuke anhörige inte längre var i ett kurativt skede eller om de närstående inbördes 

inte var överens. Under behovet av informativt stöd framkom det att de närstående ville 

få information om vilken hjälp som fanns att få från samhället och vart de kunde vända 

sig om eller när problem uppstod. Hur kroppen fungerade och reagerade under de olika 

sjukdomsstadierna samt undervisning om administrering av läkemedel och dess 

biverkningar var information som efterfrågades. De närstående behövde undervisning i 
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hanteringen av till exempel medicinteknisk utrustning som den sjuke behövde för att 

vårdas i hemmet.  

 

Sjuksköterskan försökte ge emotionellt och existentiellt stöd genom att prata med de 

närstående om den förestående döden och erbjuda hjälp att hantera sorgen. En viktig 

uppgift för sjuksköterskan var att lyssna till de närstående och fortlöpande diskutera 

med dem om hur sjukdomen framskred för att förbereda dem på att livet för den sjuke 

(anhörige) höll på att ta slut. Hennes roll blev också att bekräfta och uppmuntra de 

närstående i vårdandet och se när de behövde avlastning, både fysiskt och psykiskt. 

Genom att lyssna, diskutera och dokumentera ville sjuksköterskorna eftersträva att 

utforma ett individuellt anpassat stöd för varje familj/familjemedlem. Att vårda en sjuk 

anhörig i det egna hemmet ställde stora krav på att de närstående fick råd och hjälp om 

de specifika omvårdnadsproblem som kan uppstå i livets slutskede och de åtgärder som 

de kan vidta.  

 

 

Implikation  
 

Vår tanke från början var att undersöka behov av stöd till närstående när deras sjuke 

anhöriga var inneliggande på sjukhus. Det fanns ett fåtal studier med det syftet, därför 

vore det intressant att med kvalitativ metod utforska om deras stödbehov skiljer sig 

under dessa omständigheter. Sjuksköterskan borde ha som rutin att ta upp anamnes och 

i viss mån även status på de närstående. På detta sätt skulle sjuksköterskan kunna fånga 

upp de närstående som har dåliga eller inga copingstrategier för att hantera den 

situationen de befinner sig i. Utifrån denna information skulle sjuksköterskan själv, eller 

med hjälp av andra professioner, kunna ge hjälp till stödjande åtgärder.  

 

En fråga vi ställer oss är om stödbehoven till närstående skiljer sig mellan ett hastigt 

insjuknande eller när den sjuke har ett mer långvarigt sjukdomsförlopp. En persons 

ålder och livssituation har med stor säkerhet betydelse för vilka behov av stöd de 

närstående har. Sjuksköterskestuderande i Varberg får under sin sista kliniska praktik 

presentera sin C-uppsats för personalen på ett arbetsplatsmöte. Om forskningsresultat 

vore mer tillgängliga och på svenska skulle detta vara kvalitetshöjande, och om 

dessutom personal på avdelningen kunde göra liknande projekt som skulle handla om 

nya rön som berör den verksamhet som bedrivs på avdelningen, skulle intresset för att 

utveckla palliativ omvårdnad öka bland personalen.  

 

Det är till stor del redan forskat om de närståendes betydelse för den sjukes 

tillfrisknande och välmående. Kommande forskning bör vara fokuserad på hur hälso- 

och sjukvården kan integrera närstående till patienter inom den palliativa slutenvården. 

Är de närstående en resurs eller en belastning? Då många personer i livets slutskede 

väljer att vårdas i hemmet ställs det krav på att sjuksköterskor får möjlighet att 

vidareutbilda sig inom palliativ vård, för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad och 

livskvalitet till både patient och närstående.  I en del av artiklarna läste vi om volontärer 

som är involverade omkring familjen. Finns det några sådana resurser i Sverige? Vår 

framtida magisteruppsats kan vara att undersöka vilka andra stödresurser, förutom stöd 

från landsting och kommun, som finns i samhället för närstående till obotligt sjuka 

personer och dess närstående. 
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:1 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Neder-

länderna 

PubMed 

 

Abma, TA. 

 

Struggling 

with the 

Fragility of 

Life: A 

relational-

narrative 

approach to 

ethics in 

palliative 

nursing 

 

Syftet var att 

utifrån en 

narrativ ansats 

etiskt belysa 

relationen 

mellan tre parter 

vid palliativ 

vård 

 

Kvalitativ studie i form av en 

fallstudie som påbörjades efter 

ett större projekt om palliativ 

omvårdnad i Holland. Studien 

pågick under 14 månader under 

1997/1998. Ett särskilt 

komplicerat fall mellan 

närstående och personal 

efterfrågades. En make, vars 

fru var mycket sjuk i cancer 

och som hade vistats länge på 

avdelningen, gav sin syn på 

etiken runt henne. Två 

sjuksköterskor gav sin syn på 

fallet. Ett par öppna frågor 

användes till båda grupperna. 

Maken kontaktades ett år efter 

dödsfallet och intervjuades 

igen. Bandspelare användes vid 

intervjuerna. Analysen visades 

och godkändes sedan av båda 

parterna. 

 n=1 make n=2 sjuksköterskor 

Maken upplevde att han ville 

haft mer engagemang och tid 

från personalen. Han blev med 

tiden mycket missnöjd med 

både vården och miljön runt 

omkring. Sjuksköterskorna 

hade ambitioner att ge bättre 

omvårdnad till de båda men på 

grund av hög arbetsbelastning 

och oro kring handhavandet av 

denna typ av patient 

utvecklades det till att maken 

kunde apparatur och den 

specifika omvårdnaden bättre 

än vad många i personalen 

kunde. Sjuksköterskorna 

upplevde etiska dilemman och 

kände sig frustrerade, vilket 

ledde till en laddad atmosfär på 

avdelningen. 
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:2 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

PsycINFO 

 

Beckstrand, 

R L., 

Moore, J., 

Callister, L., 

& Blond, E.  

 

Oncology 

nurses’ 

perceptions 

of obstacles 

and 

supportive 

behaviors at 

the end of 

life 

 

Syftet var att 

bestämma 

omfattningen 

av hinder och 

stödjande 

åtgärder för att 

ge vård i livets 

slutskede till 

patienter med 

cancer och 

deras familjer 

som det 

uppfattats av 

onkologi- 

sjuksköterskor 

 

Kvantitativ studie. Från ett 

register över 

sjuksköterskor som 

vårdade patienter med 

cancer i livets slut togs ett 

stickprov om 1000. Av 

dessa var 94% kvinnor. 

Ålder 23-72 år. Ett 

frågeformulär med 68 

frågor skickades ut. 

Frågeformuläret testades 

först på 28 

onkologisjuksköterskor 

och reviderades därefter. 

De tillfrågade 

onkologisjuksköterskorna 

fick poängsätta 25 hinder 

och 25 stödjande åtgärder 

gällande vård i livets slut.  

Svaren på de öppna 

frågorna samlades i 

kategorier. n=375 

Bortfall=59% 

Åtta av de tio högst rangordnade 

hindren kunde direkt relateras till de 

närståendes attityder och beteende. Det 

högst rangordnade hindret var ”arga 

närstående” följt av ”närstående som 

inte accepterade den dåliga prognosen”, 

samt ”att vara tvungen att lämna 

patienten och de närstående för att ta 

hand om en annan patient”. När det 

gällde stödjande åtgärder var det två av 

de fem högst rangordnade som 

sjuksköterskorna själva kunde påverka; 

”att ge de närstående tillräckligt med tid 

tillsammans med patienten då döden 

inträffat” samt att ”skapa en fridfull 

miljö runt sängen efter 

dödsögonblicket”. De stödjande 

åtgärder som onkologisjuksköterskorna 

rangordnade högst var ”att ge de 

närstående tillräckligt med tid efter 

patientens död”, ”att ha ett team runt 

patienten där socialarbetare eller 

personal från ett palliativt team ingick” 

samt ”få de närstående att acceptera att 

döden var nära förestående”. 

Grad II 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:3 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Sverige 

PsycINFO 

 

Benkel, I., 

Wijk, H., 

& 

Molander, 

U. 

Family 

and 

friends 

provide 

most 

social 

support 

for the 

bereaved 

Syftet var att 

undersöka 

förväntat 

socialt stöd 

från och till en 

närstående 

eller vän under 

det första året 

efter det att en 

när och kär har 

gått bort vid en 

palliativ enhet 

i Sverige. Ett 

andra syfte var 

att bedöma 

KASAM 

(känsla av 

sammanhang) 

under 

sorgeprocessen 

Kvantitativ och kvalitativ studie. 

Deltagarna var närstående till 

patienter som dött på en palliativ 

enhet. Informanternas åldrar anges 

till att hälften var 51-64 år, 67% var 

kvinnor och 33% män. Vid tillfälle 

1 fick närstående till patienter som 

dött ett år innan studien påbörjades 

svara på ett frågeformulär. Vid 

tillfälle 2, fick närstående svara på 

samma frågeformulär 6-8 veckor 

efter dödsfallet. Dessutom 

djupintervjuades var tredje. Vid 

tillfälle 3 ett år efter tillfälle 2 fick 

de som svarat vid tillfälle 2 fylla i 

samma frågeformulär igen och de 

som tidigare intervjuats, 

intervjuades igen.  

Tillfälle 1: n=28 

Bortfall 38 %  

Tillfälle 2: n=27/n=7  

Bortfall 40 % 

Tillfälle 3: n=23/n=6  

Bortfall 19 %  

Studien konfirmerade tidigare 

resultat att de närstående hade stort 

behov av stöd tiden efter dödsfallet. 

Professionellt stöd behövdes främst 

då den närstående inte hade något 

eget socialt nätverk eller när de inte 

ville belasta familj och vänner.  

Behovet av professionellt stöd var 

störst vid tiden i anslutning till 

döden. Behovet av stöd var både 

praktiskt (begravningshjälp samt 

juridisk och ekonomisk rådgivning) 

och psykosocialt. Maka/make och 

sambo hade större behov av 

praktiskt stöd än (vuxna) barn hade. 

Många tyckte att det var skönt att 

prata med någon som hade samma 

erfarenhet, då de förstod utan att så 

mycket behövde förklaras. Som 

kontrast var det inte många som 

ansåg att organiserade gruppträffar 

var särskilt givande.  

Grad II 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:4 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

PubMed 

 

Clukey, L. Anticipatory 

mourning: 

process of 

expected loss 

in palliative 

care 

Syftet var att 

utforska 

närståendes 

uppfattningar 

och 

erfarenheter av 

föregripande 

sorg när deras 

anhöriga 

vårdades i 

hemmet. 

Kvalitativ studie. Nio 

personer mellan 36 och 68 

år som vårdat en döende 

familjemedlem deltog, 

varav åtta var från USA 

och en från Indien. Sju 

intervjuades inom ett år 

efter dödsfallet, en efter tre 

år och en efter nio år. 

Semistrukturerande frågor 

som utgick från en 

liknande studie på 

närstående till hospice 

vårdade patienter 

användes. Resultaten som 

framkom sändes åter till 

deltagarna som fick 

gradera sanningshalten i 

de olika påståendena på en 

5-gradig Likertskala.  

n=9 

Insikten om att döden var i 

antågande kunde leda till att 

relationerna inom familjen 

förändrades. Egna känslor och 

behov fick stå tillbaka för den 

anhörigas behov. Att ständigt vara 

närvarande upplevdes ibland som 

en plikt. Flera fann meningen med 

döden via sin andliga tro eller att 

det är livets gång. I övergången till 

döden förekom olika känslomässiga 

svängningar. Många var väldigt 

trötta och upplevde en lättnad när 

döden inträffade. Stöd de ville ha 

var information och vägledning i 

beslutsfrågor och hur 

sorgeprocessen såg ut samt vilken 

hjälp som fanns att få från 

samhället. Praktiskt och emotionellt 

stöd efterfrågades samt fysiskt och 

psykiskt utförande runt 

omvårdnaden. Hjälp med att finna 

meningen med livet och döden 

samt att hantera tiden runt de sista 

dagarna/timmarna innan döden. 

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:5 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Sverige 

PubMed 

 

Henriksson, 

A., & 

Andershed, 

B. 

A support 

group 

programme 

for relatives 

during the 

late 

palliative 

phase 

Syftet var att 

beskriva hur 

närstående 

till patienter i 

livets 

slutskede 

upplevde att 

delta i ett 

stödjande 

gruppträffar 

och vilken 

effekt den 

stödjande 

gruppen hade 

på deras liv i 

egenskap av 

att vara 

närstående 

till en person 

i sen palliativ 

fas 

Fenomenologisk 

metod. Urvalet var 

strategiskt med 

hänsyn tagen till ålder, 

kön och relation till 

patienten för att nå så 

många olika erfaren-

heter som möjligt. 13 

närstående tillfrågades 

om att vara med. 

Inklusionskriterie var 

att den närstående 

skulle ha varit med på 

minst 5 möten. Totalt 

intervjuades 10 

närstående, 8 kvinnor 

och 2 män, ålder 35-

85 år. Vid 

intervjutillfället hade 

8 av 10 patienter gått 

bort. De närståendes 

erfarenheter 

sammanfattades i 6 

teman.  

n=10   

De närstående upplevde det bekräftande att få 

vara med i programmet. De kände sig sedda 

och tyckte att det var positivt att få dela 

erfarenheter med andra i samma situation. 

Genom att vara med i programmet upplevde de 

närstående också att de visade patienten att de 

engagerade sig. Programmet gav de närstående 

mer information om sjukdomsförloppet samt 

insikt i att patienten kommer att dö, vilket gav 

dem möjlighet att hantera och acceptera 

situationen. En del hade svårt att hantera den 

givna informationen, då den inte gällde dem för 

tillfället. En del deltagare upplevde inte att de 

fick det gehör som de förväntat sig. 

Gruppmedlemmarna upplevde att de fick en 

klarare bild av hur vården fungerade och vilken 

hjälp de kunde få. De kände sig välkomna att 

delta i vården av patienten. Träffarna gav de 

närstående tid att vila en stund från vårdandet 

av patienten, här kunde de bara vara med gott 

samvete. De som hade anhörig som var ensam 

hemma kunde istället uppleva träffarna som 

stressande. För några deltagare medförde 

deltagandet i gruppen att de vågade prata med 

sin anhörige om döden och tiden därefter.  

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:6 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Australien 

PubMed 

 

Hudson, P., 

Quinn, K., 

Kristjanson, L., 

Thomas, T., 

Braithwaite, M., 

Fisher, J., & 

Cockayne, M.  

Evaluation 

of a psycho-

educational 

group 

programme 

for family 

caregivers 

in home-

based 

palliative 

care 

Syftet var att 

utveckla, 

genomföra och 

utvärdera ett 

grupp 

utbildnings-

program som 

syftade till att 

förbereda 

närstående för 

rollen att vårda 

en anhörig/vän 

i hemmet i 

livets slutskede 

En kvantitativ och en kvalitativ 

del. Närstående till patienter som 

vårdades i livets slutskede i 

hemmet deltog i utbildnings-

programmet. Åldersfördelning 

23-84 år. Varje grupp bestod av 

4-8 deltagare. 6 grupper 

skapades i olika regioner. 

Gruppen träffades tre gånger. 

Utvärdering skedde vid tre 

tillfällen; vid programmets start 

och avslutning samt två veckor 

efter sista träffen. Deltagarna 

fick svara på ett frågeformulär 

vid de två första utvärderings-

tillfällena och vid det tredje 

gjordes telefonintervjuer. 

Deltagarna uppmanades att föra 

anteckningar angående sina 

upplevelser under programmets 

gång.  

Tillfälle 1: n=74, varav 56 

kvinnor och 18 män 

n=44 deltog vid samtliga tre 

tillfällen 

Den övervägande delen av 

de som deltog i 

utbildningsprogrammet 

ansåg att det var användbart. 

De kände sig mer 

förberedda, kompetenta och 

hade färre otillfredsställda 

behov. Däremot kände de 

sig inte mer positiva, 

upplevde inte mer socialt 

stöd och kände sig inte mer 

avlastade. Anledningen till 

detta kan ha varit att det 

upplevdes så stressande att 

ta hand om en döende 

anhörig, att det inte hjälpte 

hur mycket stöd de än fick. 

Enligt deltagarna gav 

programmet information 

och möjlighet att diskutera 

med andra som var i en 

liknande situation.   

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:7 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Neder-

länderna 

PsycINFO 

 

Jansma,F., 

Schure,L.,

& 

Meyboom 

de Jong, B. 

 

Support 

requirements 

for caregivers 

of patients 

with 

palliative 

cancer 

 

Syftet var 

att få en 

inblick i 

vilka behov 

närstående 

till patienter 

med 

palliativ 

cancer har 

samt hur 

dessa behov 

skulle 

kunna 

uppfyllas 

 

En kvalitativ del och en 

kvantitativ del. Först gjordes 

en djupintervju på 10 

närstående i en pilotstudie. 

Sedan annonserades i 

dagspressen, 96 svarade och 

alla telefonintervjuades. 16 

valdes ut för djupintervju.  

n= 26 fick svara på 

semistrukturerade frågor om 

upplevd omvårdnadsprocess, 

om stödet de erhållit och vilket 

stöd de skulle vilja ha. 

Resultatet från dessa 26 

intervjuer analyserades och 

användes till den kvantitativa 

delen. Frågeformulär 

innehållande frågor om 

kommunikation, praktisk 

information, närståendes hälsa 

och socialt nätverk skickades 

till 65 närstående, där 72% var 

kvinnor. Ålder 46-65 år. 

n=50 

Bortfall=24% 

Det viktigaste för närstående var 

kommunikation. Därefter kom 

praktisk information, närståendes 

egen hälsa och att ta hjälp från det 

sociala nätverket hur praktiska och 

emotionella problem kunde hanteras. 

Stödet skulle ges i det egna hemmet, 

inte nödvändigtvis av professionella. 

Att ha tillgång till en kontaktperson 

dygnet runt ansågs värdefullt. Alla 

runt den sjuke skulle få tillgång till 

en kostnadsfri stödgrupp och få så 

mycket stöd de behövde för att klara 

av att vårda den sjuke i hemmet samt 

stöd efter döden. Stöd efter döden 

efterfrågades. 

Grad II 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:8 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2006 

Sverige 

AMED 

 

Stoltz, P., 

Lindholm, M., 

Udén, G., & 

Willman, A. 

  

The 

meaning of 

being 

supportive 

for family 

caregivers 

as narrated 

by 

registered 

nurses 

working in 

palliative 

homecare 

Syftet var att 

belysa meningen 

med att stödja 

närstående som 

vårdar sina 

anhöriga i 

hemmet, berättat 

av legitimerade 

sjuksköterskor 

som arbetar i 

den palliativa 

hemsjukvården 

Fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

20 legitimerade 

sjuksköterskor 

intervjuades, varav 3 

män. Åldersfördelning 

32-52 år. De  

intervjuade 

sjuksköterskorna hade 

arbetat inom den 

avancerade 

hemjukvården 

(AHC/Advanced 

Home Care) i 1-8 år.    

n=20 

Att vara stödjande som sjuksköterska 

innebar att skapa goda förhållanden för 

de närstående som vårdar sina anhöriga 

i hemmet, ända till slutet. Att sträva 

efter att bygga upp en förtroendefull 

relation till de närstående så att de 

kände sig säkra och trygga i vården av 

den anhörige, samt att vara uppmärksam 

på vilka behov den närstående hade, 

även de outtalade. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:9 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Australien 

PsycINFO 

 

Street, A F., 

Love, A. & 

Blackford, J. 

Managing 

family 

centered 

palliative 

care in aged 

and acute 

settings 

Syftet var att 

undersöka 

attityder, kunskap 

och praktisk 

erfarenhet från 

personal som 

utför 

familjecentrerad 

palliativ vård på 

fyra olika 

vårdinrättningar. 

En kvalitativ och en 

kvantitativ del. 12 

avdelningar, fördelade 

mellan stad och landsbygd, 

valdes ut. Studien utfördes i 

två etapper. I del 1 

intervjuades 90 

vårdpersonal via 

semistrukturerade frågor om 

filosofisk grundsyn och 

utövning av palliativ vård. 

Svaren jämfördes med 

varandra. Till del 2 

användes ett frågeformulär 

som innehöll subjektiva 

uppfattningar om den 

bedrivna vården. 30 

påståenden i en 5-gradig 

skala.      

Del 1: n=88, varav 75 

kvinnor och 13 män 

Del 2: n=425, varav 364 

kvinnor, 54 män och 7 

ospecificerade 

Bortfall=1% 

Det fanns betydande skillnader i 

resultatet som skulle kunna 

förklaras med den skilda 

filosofin på de olika instanserna. 

Beroende på den specifika 

omvårdnaden som bedrevs, 

vilken typ av patienter som 

fanns på avdelningen, 

vistelsetiden, hur sjuka de var 

och tillgång till 

tvärprofessionella team framkom 

åtta stödjande huvudkategorier. 

Dessa skulle kunna ge strategier 

för vårdpersonal att ge 

närstående bättre kvalitet på den 

palliativa vården. 

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:10 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

USA 

PsycINFO 

 

Teno, J M., 

Gruneir, A., 

Schwartz, Z., 

Nanda, A., & 

Wetle, T. 

Association 

between 

advance 

directives 

and quality 

of end-of-

life care: A 

national 

study 

Syftet var att 

studera hur 

närstående 

upplevde 

sambandet 

mellan ett 

skrivet 

dokument om att 

avstå 

livsuppehållande 

åtgärder i livets 

slutskede, och 

familjens 

uppfattning om 

kvaliteten på 

vården och var 

den anhörige 

vårdades under 

den sista 

månaden av sitt 

liv. 

Kvantitativ studie. 

Kriterier: De döda skulle 

inte ha avlidit av trauma 

under år 2000. Närstående 

från 25 delstater i USA 

deltog. Telefonintervjuer 

gjordes med 1578 

närstående relativt jämt 

fördelat över könen. 

Informanternas ålder i 

medeltal finns angivit. 

Fem dimensioner av 

livskvalitet mättes på en 

10-gradig skala.   

n=1553 

Bortfall=2% 

 

Inga större skillnader uppfattades 

av livskvaliteten hos de närstående 

mellan de som hade skrivna eller de 

som inte hade skrivna dokument, 

förutom att de med skrivna 

dokument uppfattade läkarnas 

kommunikation bättre. De kände 

sig mer informerade om vad som 

skedde under dödsprocessen. De 

med skrivna dokument och som 

hade hjälp av palliativ personal dog 

oftare i det egna hemmet eller på 

vårdhem, medan de utan skrivna 

dokument oftare dog på sjukhus. 

Grad I 

 

 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:11 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Grekland 

PubMed 

 

Tsigaroppoulos, T., 

Mazaris, E., 

Chatzidarellis, E., 

Skolarikos, A., 

Varkarakis, I., & 

Deliveliotis, C. 

 

Problems 

faced by 

relatives 

caring 

for 

cancer 

patients 

at home 

 

Syftet var att 

undersöka 

vilka olika 

problem 

närstående 

kan uppleva 

när de i 

hemmet 

vårdar en 

anhörig med 

cancer 

 

Kvantitativ studie. Deltagarna 

rekryterades från tre olika 

mottagningar. Instrumentet 

PNPC-c* som användes gav 

svar på 41 frågor som 

omfattade sjukdomen, sociala, 

psykologiska, andliga/religiösa 

och ekonomiska ämnen som 

togs upp via en personlig 

intervju. Av 80 tillfrågade 

närstående föll fyra bort. Av de 

tillfrågade var 63 kvinnor och 

13 män. Relationerna var 

maka/make, barn, föräldrar, 

syskon, släkt, vänner och 

grannar. De 10 vanligaste 

problemen beskrevs och 

redovisades under rubriker.  

n=76 

Bortfall=5%                                        

Det vanligaste problemet som 

framkom var rädslan och oron 

inför den sjuke anhörigas 

framtid. En stor oro fanns 

också kring smärta, 

näringsintag, nedstämdhet och 

depression. Flera hade 

ekonomiska bekymmer 

(82,9%). Majoriteten (78,9%) 

upplevde att de hade stöd av 

familj, vänner och social 

omgivning. Flera fick mer eller 

mindre hjälp runt omvårdnaden 

(52,6 %). Psykiskt stöd fick 

80,3% när de behövde det. 

Flera upplevde mer eller 

mindre oro för den egna hälsan 

(67,1 %). Nedstämdhet och 

depression led 92% av ofta 

eller emellanåt. De som trodde 

mer eller mindre på Gud 

uppgick till 97,2%. 

 

Grad II 

 

 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga II:12 

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Kina 

PubMed 

 

Wong, M-S., 

& Chan., S-

W. 

 

The 

experiences 

of Chinese 

family 

members of 

terminally 

ill patients 

 

Syftet var att 

beskriva och 

förstå de 

upplevelser 

kinesiska 

familje-

medlemmar till 

döende patienter 

på en palliativ 

avdelning har. 

 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk ansats 

utgående från bla Sartre 

och Merleau Ponty. 

Forskarna ville få fram en 

mer djupgående 

information om vad som 

kunde ge mening i denna 

process. Semistrukturerade 

frågor användes och 

intervjuerna spelades in på 

band. Deltagare var mellan 

18-60 år, varav 16 var 

kvinnor. Av dessa var fyra 

fruar, nio döttrar och tre 

var svärdöttrar. Studien 

gjordes under åtta månader 

år 2004/2005. Enligt 

kinesisk och Buddistisk 

tradition pågår 

sorgearbetet under 49 

dagar, därför gjordes 

intervjuerna 6 veckor efter 

dödsfallet. n=20 

Sorg var en gemensam känsla. I 

sorgereaktionen uttryckte flera av 

dem ilska mot läkarna, att de inte 

fått tillräcklig information om att 

deras anhöriga var döende. De 

upplevde känslor av hjälplöshet då 

de inte visste hur de kunde lindra 

lidande. När de ville engagera sig 

mer i omvårdnaden upplevde de 

inte att personalen visade/lärde dem 

hur de kunde göra. De närstående 

ville ha mer kunskap om basal 

omvårdnad, mer information om 

smärtlindring, kostråd, mer 

information om patientens aktuella 

hälsotillstånd och aktivt psykiskt 

stöd. Olust och oroskänslor hade 

kunnat minska om de fått mer 

information om vad som händer i 

livets slutskeende. När emotionellt 

stöd gavs hanterade de närstående 

situationen på ett bättre sätt. 

 

Grad I 

 



 
 

Förklaring på mätinstrument: 
*CRA= Caregivers Reaction Assessment mäter 5 dimensioner av hur vårdgivare påverkas när de är vårdgivare  

*HADS= Hospital Anxiety and Depression Scale består av 14 teman där 7 mäter ångest och 7 mäter depression på en 4-gradig skala 

*MOS short form SF 36 mäter hälsorelaterad livskvalitet i 8 olika dimensioner  

*PNPC-c=Problem and Needs in palliative care questionnaire-caregiver är en checklista som ger en omfattande bild av de problem som   

  vårdgivare upplever samt hur de utformar vården utifrån dessa 

*SPS=Social Provision Scale mäter socialt stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


