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Sammanfattning Stöd till närstående är en del av den palliativa 

cancervården. Närstående kan uppleva att de inte 

känner hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet i och utanför vården. Syftet med 

studien var att beskriva upplevda behov av stöd 

hos närstående i sen palliativ cancervård. Som 

metod användes en systematisk litteraturstudie där 

16 vetenskapliga artiklar sammanställdes. I 

resultatet framkom tre kategorier: Stöd för att vara 

delaktig i vården, stöd för att bibehålla ett socialt 

sammanhang samt stöd i existentiella frågor. 

Behoven av stöd varierade från person till person 

under sjukdomsprocessen, men det fanns behov 

som var större i vissa skeden av sjukdomen. Stöd 

för att vara delaktig i vården kunde hjälpa de 

närstående att få en ökad förståelse för sjukdomen 

och dess symtom samt ta vårdrelaterade beslut 

vilket ökade deras delaktighet. Att sjuksköterskan 

gav stöd för att upprätthålla ett socialt nätverk 

kunde hjälpa de närstående att bibehålla ett socialt 

sammanhang. Närstående visade sig också vara i 

behov av stöd i existentiella frågor. Det behövs 

mer forskning för att undersöka behov av stöd hos 

närstående. Yrkesverksamma sjuksköterskor kan få 

kunskaper om den närståendes behov av stöd 

genom fortlöpande utbildning och 

kompetensutveckling. 
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  Abstract Support to the next of kin of patients with cancer is a 

part of the palliative care. The next of kin can 

experience lack of manageability, comprehensibility 

and meaningfulness in and outside the healthcare. 

The aim of this study was to describe perceived 

needs of support among the next of kin in late 

palliative cancercare. The method was a systematic 

literature review in which 16 scientific articles were 

compiled. The results revealed three categories: 

Support to be involved in the care, support to 

maintain in a social context and support in 

existential questions. The needs of support varied 

from individual to individual and from case to case 

during the disease process but there were certain 

needs that were more common in certain stages of 

the disease. Support to be involved in the care could 

help the next of kin to get a better understanding of 

the disease, its symptoms and to take carerelated 

decisions which improved their involvement in the 

care. The support to the social network from the 

nurse could help the next of kin to maintain in a 

social context. It was also revealed that the next of 

kin needed support in existential questions. More 

research is requested to examine the needs of 

support among informal caregivers. Professional 

nurses can get new knowledge about the needs of 

the next of kin through continuous education and 

skills development. 
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”Att vara närstående innebär att stå vid sidan om, 

 trots att man är så viktig och trots att man 

 inom den palliativa vårdfilosofin betonar att  

patienten och familjen är the unit of care 

 och att vården ska omfatta också stöd till närstående” 

(Sand & Strang 2013, s. 239). 
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Inledning 
 

Cancer har kallats The Family Disease på grund av att hela familjen engageras när en i 

familjen insjuknar (Andershed, 1998). För många människor är en cancersjukdom 

förknippad med krossade framtidsplaner, lidande, smärta och död (Bruun Lorentsen & 

Grov, 2011). Enligt Cancerfonden (2013) rapporterades år 2011 drygt 58000 

nydiagnostiserade fall av cancer i Sverige. Cirka 65 procent av de drabbade blir botade, 

medan 35 procent blir föremål för palliativ vård (ibid.). Var tredje person beräknas 

komma att drabbas av cancer någon gång i livet (Nationellt vårdprogram för palliativ 

vård [NRPV], 2012). Samtidigt som Sveriges befolkning blir allt äldre beräknas fler 

människor leva med cancer i framtiden (ibid.).  

 

Att få cancer påverkar den drabbade i flera aspekter, både kroppsligt, själsligt och 

andligt, vilket leder till en livskris (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Familjemedlemmar 

och andra närstående till den drabbade ställs också inför både praktiska och emotionella 

frågeställningar (Socialstyrelsen [SoS], 2007). Ibland kan de närståendes situation till 

och med vara lika påfrestande som den sjukes och de är därför i behov av stöd 

(Andershed, 1998). 

 

Sjuksköterskan har krav på sig att bemöta patient och närstående med respekt, empati 

och mod (SoS, 2007). Sjuksköterskan skall bedriva en hälsofrämjande omvårdnad som 

skall utgå ifrån en helhetssyn på människan och där individen skall bemötas utifrån sina 

behov (ibid.). Sjuksköterskornas etiska kod slår fast att sjuksköterskan har ett ansvar att 

hälsa och sociala behov hos allmänheten säkerställs genom stödjande åtgärder (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Trots detta har svensk vårdforskning visat att 

sjuksköterskan vill ge ett gott stöd, men att de upplever att de inte har tillräckliga 

kunskaper för att kunna göra det (SoS, 2007). Det kan resultera i att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete förminskar eller ignorerar behovet av stöd hos både patienter och 

närstående (ibid.). 

 

Bakgrund 
 

Palliativ omvårdnad 
 

Sjuksköterskans vetenskapliga kunskapsområde är omvårdnad vilket utgår från ett 

humanistiskt perspektiv (SSF, 2009). Att ha en humanistisk människosyn innebär att 

sjuksköterskan i professionen har och använder kunskaper om människan, hennes 

utveckling, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan har på så vis en viktig roll för 

människor genom hela livet från födelse genom ohälsa och lidande till döden (ibid.). 

Den goda, humanistiska vården kopplas vanligen till begreppet personcentrerad vård 

(SSF, 2010). Genom den personcentrerade vården kan sjuksköterskan synliggöra hela 

personen som vårdas och säkerställa att andliga, existentiella, sociala och psykiska 

behov tillgodoses i lika stor utsträckning som de fysiska. I den personcentrerade vården 

betraktar sjuksköterskan hela individen som en helhet som både skapas av och är 

beroende av sitt sociala sammanhang och relationer till närstående (ibid.). 

 



 

  2 

Enligt World Health Organization [WHO] (2004) syftar palliativ vård till att förbättra 

livskvalitet för patient och familj som drabbats av livshotande sjukdom. Palliativ vård 

förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, analys och behandling av smärta 

likväl som av andra problem som uppstår till följd av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella faktorer (ibid.). Ordet palliativ kommer från latinets pallium som betyder 

mantel och kan tolkas som att symtomen av sjukdomen skall lindras (Clemin, 2000). 

Palliativ vård beskrivs av Jakobsson, Andersson och Öhlen (2009) som den vård som 

startar vid tid för diagnos av obotlig sjukdom och som sedan följer patienten och dennes 

närstående under sjukdomstiden, men också den vård som ska ges under den 

närståendes sorgeperiod. NRPV (2008) framhåller att den palliativa vården skall, utöver 

den sjuke, även riktas till familj och andra närstående i form av stöd och 

omhändertagande. 

 

Socialstyrelsen (2013) delar in den palliativa vården i två faser, en tidig fas och en 

senare fas. Den tidiga fasen kan ibland pågå under flera år. Den senare fasen kan ofta 

vara kort, men övergången mellan de två faserna kan vara flytande (ibid.). Under den 

sena palliativa fasen finns ökade behov av symtomlindring hos patienten samt ett ökat 

behov av stöd till både patient och närstående (NRPV, 2010). 

 

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar: symtomkontroll, samarbete i ett team 

där flera professioner ingår, kommunikation och relationer samt stöd till de närstående 

(Lundh Hagelin, Tishelman, Rasmussen & Lindqvist, 2013). Samarbetet mellan 

sjuksköterskan och närstående är viktigt för att den närstående skall känna stöd eftersom 

insatserna från denne är mycket betydelsefulla för den cancerdrabbade (ibid.). Syftet 

med stöd till närstående är att förebygga ohälsa och främja förmågan till att hantera 

svårigheter kring och efter dödsfallet (SoS, 2013). 

 

Begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) myntades av Aaron Antonovsky (1979). 

De faktorer som tillsammans utgör KASAM är meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet (Sand & Strang, 2013). Ett högt KASAM anses främja hälsa och vara en 

resurs för att bibehålla hälsa. Hos närstående kan meningsfullhet främjas genom att 

individen får förmåga till engagemang och delaktighet. Genom att söka information och 

skapa egna teorier kan begriplighet uppnås. Att uppleva sig vara i ett socialt 

sammanhang kan bidra till ökad meningsfullhet. Att ha känslomässiga resurser för att 

klara av en svår situation ökar hanterbarheten. Dessa egenskaper bidrar till ett starkt 

KASAM. Ett starkt KASAM hos de närstående bidrar till att de lättare kan hantera sina 

upplevelser av att vårda den cancersjuke (ibid). Ett starkt KASAM kan därför hjälpa 

närstående att ta sig igenom sjukdom och död med bibehållen hälsa. Detta 

förhållningssätt manifesteras i den palliativa vården där sjuksköterskan bör utgå ifrån 

det friska hos individen (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Eftersom 

omvårdnaden ska präglas av ett helhetsperspektiv och behov av fysiskt, psykiskt, 

existentiellt och socialt stöd ska tillgodoses (NRPV, 2010) har sjuksköterskan en viktig 

roll i det palliativa vårdteamet genom att kunna erbjuda de närstående delaktighet i 

vården (Lindqvist & Rasmussen 2009). Omvårdnaden skall präglas av personcentrerad 

vård där den sjuke och de närstående avgör vilka behov de har (SSF, 2010). 
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Närstående  
 

Närstående beskrivs av Socialstyrelsen (2004b) som de personer den enskilde tycker sig 

ha en nära relation till. Förutom ordet närstående används inom omvårdnad och 

omvårdnadsforskning begreppen familj, anhörig och familjemedlem (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén, 2009). Anhörig beskrivs av Socialstyrelsen (2004a) som en 

familjemedlem eller en nära släkting. Många närstående tar ansvar för och engagerar sig 

i en sjuk familjemedlems vård (SoS, 2007). Närstående till patienter i sen fas av 

cancersjukdomen som bor hemma har högre omsorgsbelastning än närstående till 

patienter som befinner sig i den tidiga fasen av sjukdomen (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). Det innebär att det är viktigt att identifiera vilka behov av stöd de närstående har 

och tillgodose dessa för att de skall orka vårda den sjuke och samtidigt undvika att 

själva drabbas av ohälsa (ibid.). 
 

Stöd 
 

I den palliativa vården definieras stöd och kunskap till den närstående som självklara 

delar i sjuksköterskans arbete (Andershed, 1998). Målet med den palliativa vården är att 

försöka hjälpa både den sjuke och de närstående till en så hög livskvalitet som möjligt 

(Clemin, 2000). Stöd är ett grundläggande, centralt begrepp med många innebörder. 

Stöd har koppling till mänskliga villkor och visad medkänsla (Andershed & Stoltz, 

2013). Att ge och att få stöd kan vara en utmaning för de närstående. Detta blir extra 

tydligt i den palliativa vården eftersom behoven av stöd är föränderliga (ibid.).  

 

Svensk vårdforskning belyser att närstående behöver stöd för att själva kunna stödja den 

sjuke (SoS, 2007). Önskemål hos närstående om att få vägledning i att hantera de nya 

situationer som en cancersjukdom kan föra med sig finns. De närstående har behov av 

stöd i form av att ingå i gemenskap med sig själv för att finna tilltro till sig själv och de 

egna resurserna. De har också behov av en gemenskap med andra och kunna lita på att 

få hjälp när man behöver det (ibid.). Den närstående hamnar i en position där han eller 

hon både ska få vård, av sjukvårdspersonal, och ge vård, till den cancerdrabbade 

(Stadjuhar, Nickel, Martin & Funk, 2008). Ett starkt KASAM kan hjälpa den närstående 

att orka vara ett stöd för den sjuke och samtidigt bibehålla ett socialt sammanhang. 

 

Strang (2012) betonar betydelsen av att stödja familjeband och nätverk kring patient på 

grund av att det föreligger ökad risk för dödlighet hos människor med dåliga sociala 

nätverk. Eftersom närstående ofta intar eller blir tilldelade rollen som den primära 

vårdgivaren är den cancerdrabbade indirekt beroende av dennes omsorg så om den 

närstående drabbas av ohälsa blir också den cancersjuke lidande (Henriksson, 2013). 

Ibland ser den närstående vårdandet av den sjuke som en självklarhet vilket kan grunda 

sig i en kärleksrelation eller de band som uppstår mellan människor som lever 

tillsammans under många år (SoS, 2007). Det finns också andra orsaker till ansvar och 

engagemang i vården såsom plikt eller uppfattningen av att inte ha något annat val 

(ibid.). Att vårda kan hos den närstående orsaka skuldkänslor på grund av att denne 

känner otillräcklighet då han eller hon har andra uppgifter i vardagslivet som 

konkurrerar med vårdandet (Sand & Strang, 2013).  

 



 

  4 

Personcentrerad vård och delaktighet i vården av den döende familjemedlemmen kan 

hjälpa de närstående i sorgeprocessen (SoS, 2007). Det har beskrivits att sorgen började 

när de på allvar förstod att den sjuka familjemedlemmen snart skulle dö. Upplevelsen 

kunde tidsbestämmas och beskrevs som mycket svår. Relationen till den sjuke 

förändrades då och de närstående ville göra allt de kunde för den döende 

familjemedlemmen. Tidigare har forskning också visat att tiden från att den närstående 

förstod att den sjuke skulle dö fram till dödsfallet, så kallad awareness time, påverkade 

den närståendes oro och ångest både innan och efter dödsfallet. En kort awareness time 

ökar risken för negativa upplevelser efter dödsfallet och kan bidra till ohälsa (ibid.). Ett 

brytpunktsamtal mellan sjukvårdspersonal, den sjuke och de närstående skall ske när 

behandlingen övergår från att vara kurativ till att vara palliativ (Friedrichsen, 2013). 

Detta kan vara en hjälp för de närstående genom att de delges information om 

sjukdomens allvar och kan få sina frågor besvarade (ibid).  

 

Sjuksköterskan behöver se närståendes oro, stress, bekymmer och behov för att kunna 

hjälpa de närstående att hantera dessa (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Beroende på vår 

kultur och vilket genus vi tillhör hanterar och uttrycker vi vår sorg på olika vis. Hur 

sorgen hanteras är väldigt individuellt, den kan bearbetas genom att exempelvis läsa ur 

litteratur i ämnet självhjälp eller så bearbetas den genom fysiskt arbete. Vissa personer 

är öppna och pratar gärna om sin sorg medan andra håller den inom sig. Detta kan 

påverka omgivningens förmåga att bemöta och stödja personen. En del människor 

upplever att de måste vara ”starka” för att inte tynga andra med sin börda och på detta 

sätt har de svårt att bearbeta och att visa sin sorg (ibid.). 

 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskan upplever sig ge lika mycket stöd till den 

närstående som den sjuke (Lund Hagelin, Thieselman, Rasmussen & Lindqvist, 2013). 

Närstående kan uppleva vårdandet som en utmaning både fysiskt och mentalt (Bee, 

Barnes & Luker, 2009). Vid bristande information från sjukvårdspersonalen kan de 

känna sig utom kontroll samt få en nedsatt förmåga att ta beslut. Stöd i form av kunskap 

efterfrågas av närstående till cancerdrabbade personer som vårdades palliativt i hemmet 

(Bee et al., 2009). Att få kunskap om tekniska hjälpmedel, om sjukdomen och att få 

träna sina färdigheter i till exempel nutrition och medicinering är saker som närstående 

kan se som viktiga. Ett annat vanligt exempel är att närstående beskriver ett stort behov 

av stöd i form av kunskap om smärtlindring (Docherty et al., 2008).  

 

Många närstående frågar sig efter dödsfallet om de handlat rätt (Von Otter & Pihlblad, 

1996). Sjuksköterskan kan då vara ett stöd i att hjälpa dem att känna att de handlade rätt 

utifrån situationen (ibid.). Stödet till de sjukas närstående är viktigt eftersom dessa 

befinner sig i en psykisk kris (Clemin, 2000). Cullberg (2006) beskriver en psykisk kris 

som ett tillstånd man befinner sig i då de tidigare erfarenheterna och reaktionssätten inte 

är tillräckliga för att klara av den nuvarande livssituationen. Sand och Strang (2013) ser 

krisen som en livsavgörande vändpunkt. Förlusten av en nära familjemedlem beskrivs 

som den mest stressande händelsen i livet (Cancerfonden, 2009). Det är viktigt att 

sjuksköterskan kan identifiera i vilken del av en kris de närstående befinner sig, för att 

kunna ge stöd och information på adekvat sätt (Cullberg, 2006). Sjuksköterskan kan till 

exempel behöva ge information till de närstående upprepade gånger, både muntligt och 

skriftligt, om denne är i chockfasen och har svårt att ta till sig information (Von Otter & 

Pihlblad, 1996). Om minnena kring den sista tiden blir negativa kan de närståendes 

sorgearbete försvåras men om minnena blir fina kan sorgearbetet underlättas 

(Ternestedt et al., 2012). Meningsfullheten kan stödjas också genom att 
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omständigheterna kring sjukdom och död blir så bra som möjligt , vilket sjuksköterskan 

har en stor roll i. Det går att uppleva lycka och meningsfullhet även i djup sorg och 

förtvivlan (ibid.) och den närstående bör därför vara i fokus för hälsofrämjande 

omvårdnad som påverkar deras hälsosituation (SSF, 2008). Som en del i sitt 

hälsofrämjande arbete bör sjuksköterskan ge stöd till närstående för att öka deras 

delaktighet i vården och att undervisa de närstående samt förvissa sig om att de tagit till 

sig kunskapen (Socialstyrelsens kompetensbeskrivning, 2005). 

 

Problemformulering 
 

Sen palliativ cancervård medför en speciell situation där de närstående utsätts för stora 

påfrestningar oberoende av var och i vilken vårdform den sjuke vårdas. Behoven av 

stöd finns under hela sjukdomsprocessen men ökar i det sena skedet av sjukdomen hos 

de närstående och om dessa inte tillgodoses ökar risken för att de närstående drabbas av 

psykisk och fysisk ohälsa. Sjuksköterskan behöver därför kunskaper om vilka behov av 

stöd de närstående upplever sig ha, för att kunna ge adekvat omvårdnad. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva närståendes upplevda behov av stöd i sen palliativ cancervård. 

 

Metod 
 

Som metod användes en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg & Wengström 

(2013). Den systematiska litteraturstudien gjordes för att finna en vetenskaplig grund 

för omvårdnad (Olsson & Sörensen, 2011) och den utgick ifrån en tydligt formulerad 

frågeställning (Forsberg & Wengström, 2013). Frågeställningen besvarades sedan 

genom att relevant forskning söktes, granskades, värderades och analyserades (ibid.).  

 

Datainsamling 
 

En inledande litteratursökning i fritext gjordes för att få en överblick av befintlig 

forskning inom området och för att tydliggöra användbara sökord. Vetenskapliga 

artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Sökningarna pågick mellan 2013-10-

11 och 2013-10-21. Dessa två databaser tillhandahåller forskning inom omvårdnad. 

Som fritextord användes palliative care, support, family, informal caregiver, next of kin, 

relatives, caregiver, neoplasms och cancer. Ämnesord som användes var palliative 

care, terminal care, neoplasms, caregiver support och caregiver (Bilaga A). Fritextord 

och ämnesord kombinerades på olika sätt i sökningarna för att få fram ett brett resultat. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om närståendes behov av stöd, vara 

originalartiklar, skrivna på engelska, ha ett tillgängligt abstrakt och ha blivit publicerade 
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i en vetenskaplig tidskrift under de senaste fem åren, från 2008-10-01 till 2013-10-31. 

Exklusionskriteriet var att artikeln belyste stöd utifrån andra perspektiv än de 

närståendes, såsom föräldrars till barn som var drabbade av cancer och var under 18 år, 

formella vårdgivares eller patienters. I en del av resultatartiklarna belystes behov av 

stöd utifrån fler perspektiv än de närståendes. I de fallen inkluderades bara de data som 

behandlade de närståendeperspektiv, i litteraturstudien. Efter att de systematiska 

sökningarna gjorts lästes totalt 202 abstract och 65 artiklar valdes till urval ett (Bilaga 

B). Abstracten lästes inte om artiklarnas titlar inte bedömdes svara mot litteraturstudiens 

syfte, så som när titeln handlade om barn under 18 år, annan sjukdom än cancer eller 

botbar cancer. Sammanlagt påträffades 101 dubbletter vilket styrkte sökningarnas 

tillförlitlighet. De artiklar som inte fanns tillgängliga på internet beställdes via 

biblioteket. 

 

Alla artiklar i urval ett lästes med fokus på litteraturstudiens syfte och av dessa valdes 

16 artiklar ut och de gick därför vidare till urval två. De artiklar som visade sig inte 

motsvara syftet exkluderades i urval ett. I urval två granskades artiklarnas 

vetenskaplighet i två steg, först enskilt och därefter gemensamt och kvaliteten 

graderades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Olika komponenter i 

bedömningsmallarna gav olika poäng och efter att dessa poäng räknats samman gavs 

varje artikel en procentsats som resulterade i grad I, grad II eller grad III. Tretton av 

artiklarna tilldelades grad I och bedömdes då enligt bedömningsmallen vara av hög 

kvalitet. Tre av artiklarna tilldelades grad II och bedömdes vara av medelvärdig 

vetenskaplig kvalitet. Att de tilldelades grad II kunde bero på stort bortfall i studien, att 

analys av bortfall saknades eller otydligt syfte. Inga artiklar exkluderades i urval två 

eftersom ingen artikel tilldelades grad III, låg kvalitet. 

 

Databearbetning 
 

De sexton resultatartiklar som slutligen valts ut bearbetades induktivt genom att läsas 

först separat och därefter gemensamt. För att få en bättre översikt av resultatet 

sammanställdes artiklarna var för sig i en artikelöversikt (Bilaga C-E). I referenslistan 

anges en asterisk (*) framför resultatartiklarna. Meningar och ord som var svårförstådda 

översattes till svenska för att öka förståelsen. Vid den gemensamma granskningen 

färgkodades återkommande begrepp och dessa begrepp värderades utifrån 

litteraturstudiens syfte. Efter den gemensamma bearbetningen, kategoriserades och 

diskuterades materialet tills enighet uppnåddes vilket gav en fördjupad förståelse av 

resultatartiklarnas innehåll. Efter att begreppen diskuterats och likheter och skillnader 

synliggjorts framkom sex kategorier. Eftersom flera kategorier flöt in i varandra fick 

dessa omprövas och tre nya kategorier skapades. De benämndes stöd för att vara 

delaktig i vården och stöd för att bibehålla ett socialt sammanhang samt stöd i 

existentiella frågor. 
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Resultat 
 

Stöd för att vara delaktig i vården 
 

Kommunikation med sjuksköterskan beskrevs som ett centralt tema för att de 

närstående såg god kommunikation som en förutsättning för att de skulle kunna bli 

delaktiga i vården av den sjuke (Cagle & Kovacs, 2011; Clark, Brethwaite & 

Gnesdiloff, 2011). De närstående uttryckte att de vill få vara delaktiga i samtal mellan 

den sjuke och sjuksköterskan för att slippa stå utanför dialogen (Cagle & Kovacs, 2011; 

Foxwell & Scott, 2011; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Det kunde se 

olika ut beroende på situation och individ, en del närstående ville bli talade direkt till för 

att känna kontroll, stöd och delaktighet (Cagle & Kovacs, 2011; Foxwell & Scott, 2001; 

Ward-Griffin et al., 2012). Andra ville att sjuksköterskan skulle se den sjuke och den 

närstående som ett par och därför tala till dem som en enhet (Ward-Griffin et al., 2012). 

Övergivenhet och utanförskap upplevdes av de närstående när de inte blev tilltalade av 

sjuksköterskan. Till viss del beskyllde de sig själva för de känslorna men de kände sig 

heller inte välkomnade. De föreslog att sjuksköterskan skulle ha ett inbjudande sätt så 

att de kände att det var tillåtet för dem att vara med eller bara titta på när sjuksköterskan 

vårdade den sjuke (ibid.).  

 

Bristande kommunikation mellan närstående och sjukvårdspersonal kunde leda till att 

de närstående kände sig övergivna och att det var upp till dem själva att söka hjälp för 

att bearbeta sin sorg (Agnew, Manktelow & Donaghy, (2008). Bristande 

kommunikation kunde förvärras av att de närstående inte tog initiativ till att prata med 

sjuksköterskorna på grund av att de kände sig i vägen och var rädda för att ta 

sjuksköterskans fokus från den sjuke (Ward-Griffin et al., 2012).  

 

Närstående ville ha kunskap om sjukdomsprocess, prognos och om att vara vårdgivare 

och om de fick det kände de sig delaktiga (Cagle & Kovacs, 2011; Clark et al., 2011; 

Foxwell & Scott, 2011; Reid, McKenna, Fitzsimons & McCance, 2010). Denna 

kunskap ville de ha kontinuerligt under hela sjukdomsprocessen och om informationen 

uteblev upplevde de känslor av hjälplöshet, förvirring och oro (Epiphaniou et al., 2012; 

Foxwell & Scott, 2011; Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer & Ducharme, 2010; Reid et al., 

2009). Genom att få bekräftelse av sjuksköterskan på sina egna observationer av den 

sjukes symtom och att dessa stämde, kunde den närstående få en ökad tro på sig själv 

som vårdare (Mehta et al., 2010; Reid et al., 2009). 

 

En bättre förståelse för sjukdomens symtom och kunskap om hur dem skulle hanteras 

gjorde att de närstående kände sig tryggare i sin roll som vårdare och det gjorde att det 

blev lättare för dem att ta adekvata beslut, vilket ökade delaktigheten (Dumont, Dumont 

& Mongeau, 2008; Foxwell & Scott, 2011; Mehta et al., 2010; Reid et al., 2009). 

Delaktighet var extra viktigt när de närstående vårdade den sjuke i hemmet och gav en 

ökad tillfredställelse (Mehta et al., 2010; Reid et al., 2009). När de närstående fick en 

ökad förståelse för symtomet smärta ökade inte bara deras delaktighet och förmåga att 

ta vårdrelaterade beslut utan det ledde även till att den sjuke fick en bättre smärtlindring 

vilket blev en positiv spiral både för den sjuke och den närstående (Mehta et al., 2010). 

När det gällde symtom på malnutrition ville de närstående veta om det var kopplat till 

sjukdomen, vad de kunde förvänta sig och om de själva kunde lindra symtomen till 
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exempel genom att anpassa kosten (Reid et al., 2009). Dumont et al. (2008) beskrev att 

konfusion eller en förändrad personlighet hos den sjuke gjorde att de närstående 

upplevde att de inte kände igen honom eller henne längre och att det komplicerade 

vårdandet. Att de närstående fick lära känna honom eller henne på nytt och anpassa sig 

till förändringarna gjorde att de fick mindre tid för sin egen sorg (ibid.). 

 

Behov av kunskap hos de närstående varierade genom sjukdomsprocessen (Dubenske et 

al., 2008). Kunskapsstöd om sjukdom och läkemedel var vanligast då patienten skulle 

påbörja behandling och när behandlingen övergick från att vara kurativ till att bli 

palliativ. Kunskap om att vårda behövdes mest då behandling skulle påbörjas och när 

patienten lämnade sjukhuset för hemmet. Då ville de närstående även ha ekonomisk och 

juridisk kunskap (ibid.). Behov av kunskap om dödsprocessen och det andliga stödet var 

vanligast när patienten togs in på hospice. De närstående hade lättast för att ta till sig 

kunskap i skeden av sjukdomen där den sjuke var symtomlindrad, på grund av att 

sjukdomen då inte var så påtaglig och därför inte påverkade de närstående i lika stor 

utsträckning som i skeden som var mer präglade av symtom (ibid.).  

 

Närstående kände sig trygga när de hade kontinuerliga kontakter med och goda 

relationer till vårdpersonal och det ledde till att de närstående hade lättare att förmedla 

farhågor och känslor av hjälplöshet (Epiphaniou et al., 2012; Clark et al., 2011). 

Trygghet upplevdes också av de närstående som vårdade cancersjuka i hemmet när de 

visste vem de skulle ta kontakt med om de hade frågor eller om det uppstod en situation 

som kände att de inte kunde hantera (Khan Joad, Mayamol & Chaturvedi, 2011; Reid et 

al., 2009).  

 

De närstående önskade att sjuksköterskan skulle använda kunskap och medvetenhet i 

sitt arbete så att den sjuke fick god vård och mådde så bra som han eller hon kunde 

(Clark et al., 2011; Khan Joad et al., 2011). När de närstående kunde lita på 

sjuksköterskan vågade de överlämna den sjuke i hans eller hennes händer för att bli 

avlastad om så bara för en stund (Clark et al., 2011). För att de närstående skulle kunna 

lita på sjuksköterskan krävdes det att han eller hon respekterade den sjukes integritet 

och bemötte den sjuke utifrån dennes behov. Om sjuksköterskan var kompetent, påläst 

och hade god kunskap om patientens medicinska historia kände de närstående trygghet 

och vågade bli delaktiga i vården av den sjuke. Det var lättare för de närstående att 

acceptera att den sjuke gått bort om de fick se den döda kroppen eftersom de då lättare 

kunde förstå att döden verkligen inträffat (ibid.).  

 

Samhörighet mellan närstående och sjuksköterskor under massagetillfällen som utfördes 

efter dödsfallet beskrevs som ett ljus i mörkret av de närstående (Cronfalk et al., 2010). 

Relationerna mellan de närstående och sjuksköterskorna, som även vårdat den sjuke 

innan döden, uppfattades som meningsfulla och gav stöd, tröst och trygghet. Även flera 

månader efter dödsfallet fick de närstående fortsätta bli sedda i sin sorg av 

sjuksköterskan vilket de inte upplevde att de fick av sitt sociala nätverk eftersom de i 

vissa fall hade slutat höra av sig (ibid.).  
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Stöd för att bibehålla ett socialt sammanhang 
 

De närstående behövde emotionellt stöd i form av bekräftelse och uppmuntran av sin 

familj och sina vänner (Agnew et al., 2008; Ward-Griffin et al., 2012). De ville att 

någon skulle ta kontakt med dem och fråga de hur de mådde och det behövdes bara ett 

telefonsamtal för att de närståendes välmående skulle öka (Ward-Griffin et al., 2012). 

Emotionell isolering upplevdes av de närstående när deras familj och vänner inte 

frågade hur de mådde, erbjöd hjälp eller föreslog att de skulle följa med på aktiviteter 

för att komma ifrån sin roll som vårdgivare för en stund. De närstående trodde att familj 

och vänner inte gjorde det på grund av att de hade fokus på den sjuke och dennes behov 

och därför inte insåg att även de närstående kunde vara i behov av stöd (ibid.). 

 

Att få dela sina upplevelser med andra i liknade situationer och att få bekräftelse på att 

de inte var ensamma bidrog till en känsla av stöd (Andersson, Gustafsson, Hansson, & 

Karlsson, 2013; Clark et al., 2011; Foxwell & Scott, 2011; Magill, 2009). Ett sätt att 

dela sina upplevelser kunde vara att blogga om lidande, reflektioner, tankar, ilska och 

sorg vilket kunde hjälpa de närstående i sorgeprocessen genom att de fick bekräftelse, 

kärlek och uppmuntran av läsarna (Andersson et al., 2013). Det kunde också hjälpa dem 

att hålla kontakt med och att dela information om den sjukes tillstånd med familj och 

vänner (ibid.).  

 

Att göra något tillsammans ökade samhörigheten och hanterbarheten för både den sjuke 

och de närstående (Dumont et al., 2008; Magill, 2009). Musikterapi där både patient och 

närstående deltog minskade de närståendes känsla av maktlöshet eftersom de kände att 

de kunde ge något till sin älskade (Magill, 2009). Upplevelse av glädje och samhörighet 

gjorde att närstående kunde hantera sorgen efter den sjukes död med hjälp av de fina 

minnen som skapats under musikterapin och som lockat fram den sjukes gamla jag 

(ibid.). Dumont et al, (2008) beskrev att de närstående som vårdade de sjuka i hemmet 

kände sig kompetenta och tillfreds av att ha klarat av den svåra period som vårdandet 

innebar och att det gjorde att de upplevde meningsfullhet och hanterbarhet. 

 

Struktur och kontinuitet i vardagen och att ha något positivt att se fram emot hjälpte de 

närstående att hantera sina känslor och att orka ta sig igenom svåra perioder både innan 

dödsfallet, genom musikterapi (Magill, 2009), och efter, i form av massage (Cronfalk et. 

al., 2010) 

 

Att tillhöra ett religiöst samfund bidrog till en gemenskap och en delad tro med andra 

människor gjorde att de närstående kände att de ingick i ett socialt sammanhang (Cagle 

& Kovacs, 2011). Att prästen kontaktade de närstående flera gånger i veckan under 

första året efter dödsfallet sågs som ett stöd eftersom de närstående kände sig sedda och 

fick bekräftelse på sin sorg (ibid.). 

 

Familj, vänner och grannar kunde hjälpa de närstående med matlagning och lättare 

hushållssysslor (Cagle & Kovacs, 2011; Foxwell & Scott, 2011) och de beskrevs därför 

som den största källan till praktiskt stöd (Agnew et al., 2008; Foxwell & Scott, 2011). 

Även om de närstående fick eller önskade få praktiskt stöd av sin familj och sina vänner 

upplevdes det som svårt att be om hjälp på grund av att man inte ville vara till besvär 

eller på grund av att de närstående upplevde att andra inte hade tid (Dumont et al., 

2008). Dessutom komplicerades detta ytterligare av att närstående hade en självbild om 
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att de skulle klara sig själva (ibid.). Stöd inom den egna familjen kunde även upplevas 

vara komplext på grund av att de övriga familjemedlemmarna var i samma situation och 

hade sina egna behov av stöd vilket i sin tur minskade deras förmåga att hjälpa och vara 

ett stöd för varandra (Agnew et al., 2008). 

 

Vidare kunde den sjuke vara ett praktiskt stöd för de närstående genom att denne gav 

råd och hjälp för att de närstående skulle klara av praktiska uppgifter som den sjuke 

vanligtvis skött (Dumont et al., 2008). Detta blev en gemensam bearbetning av 

sjukdomen samtidigt som det hjälpte de närstående att klara sig själva efter den sjukes 

död. Detta kunde röra sig om saker som till exempel att betala räkningar och att 

deklarera (ibid.). 

 

Enligt Kang et al. (2012) och Cronfalk et al. (2010) var efterlevandestöd något som de 

närstående upplevde vara positivt genom att det hjälpte dem att finna en mening med 

livet. Cronfalk et al. (2010) beskrev en mening med livet som en upplevelse av att 

genom kontinuitet i vardagen ingå i ett sammanhang. Å andra sidan sågs att närstående 

kunde uppleva efterlevandestöd i form av stödgrupper mindre bra eller att de inte gjorde 

någon skillnad (Agnew et al., 2008). Det kunde bero på att de närstående inte kände 

någon samhörighet med de andra deltagarna (ibid.).  

 

Att som närstående vårda den sjuke beskrevs som tidsslukande och att det kunde 

motsvara ett heltidsarbete vilket både påverkade de närståendes arbetsprestationer och 

gjorde dem ekonomiskt sårbara (Park et al., 2009). Många av de närstående uppgav att 

de hade behov av ekonomisk hjälp från familj och vänner för att klara vardagen (Khan 

Joad et al., 2011; Park et al., 2009).  

 

Stöd i existentiella frågor 
 

För närstående kunde andlig och religiös tro utgöra ett personligt stöd (Agnew et al., 

2008; Cagle & Kovacs, 2011; Magill, 2009). Genom samhörigheten mellan de 

närstående och en högre makt upplevde de närstående att en mening med livet bibehölls 

genom sjukdomsprocessen (Magill, 2009). Vissa närstående beskrev dock att de under 

sorgeperioden tappade sin tro på grund av att de kände att deras böner om att den sjuke 

skulle bli frisk eller slippa lida, inte blev hörda (Cagle & Kovacs, 2011). På en direkt 

fråga svarade en tredjedel av de närstående att de efterfrågade någon form av andligt 

stöd (Park et al., 2009). Vilka former av andligt stöd detta gällde förklarades dock inte 

(ibid.). 

 

Närstående uttryckte ett behov av att förbereda sig kunskapsmässigt på den förestående 

döden för att den inte skulle komma som en överraskning (Cagle & Kovacs, 2011; 

Clark et al., 2011; Dumont et al., 2008). Att döden kom som en överraskning kunde 

förhindras genom att de närstående fick kunskap om dödsprocessen och kunskap om 

symtom på döendet samt fortlöpande hölls informerade om den sjukes tillstånd (Cagle 

& Kovacs, 2011; Clark et al., 2011). Närstående menade att de varit omedvetna om 

dödsprocessen och hur symtomen på döendet kunde kopplas till tiden kvar i livet, vilket 

gjorde att de gick miste om chansen att säga adjö till sin älskade (Clark et al., 2011). 

Genom att de själva hittade kunskap i litteratur om sorgeprocessen kunde de närstående 

bearbeta sorgen. Det kunde vara till hjälp för den närstående att diskutera begravningen 
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med både den sjuke och sjuksköterskan för att känna sig förberedd på den stundande 

begravningen (ibid.).  

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

De databaser som användes i litteratursökningen anses relevanta utifrån syftet då de 

tillhandahåller forskning inom omvårdnad. Artiklar söktes fem år tillbaka i tiden vilket 

kan ses som fördelaktigt då det gav de senaste kunskaperna inom området. Olika 

kombinationer av ämnesord och fritextord gjordes för att få ett brett resultat vilket kan 

ses som en styrka i litteraturstudien (Willman et al., 2006). Över hundra dubbletter 

framkom i sökningen, vilket visar att sökningen var tillräckligt omfattande. 

Litteraturstudiens resultat stärktes genom att titlar lästes på alla artiklar som framkom i 

sökningarna. De titlar som valdes bort var de som direkt sågs som irrelevanta. Av 278 

artiklar lästes totalt 202 abstrakt.  

 

Artiklarna i resultatet granskades genom en bedömningsmall av Willman et al. (2006). 

Bedömningsmallen ansågs vara tydlig och därmed garanterades tillräcklig objektivitet i 

graderingen av artiklarna. Artiklarna i resultatet graderades till hög eller medelhög 

kvalitet vilket tyder på god vetenskaplig evidens. Eftersom syftet var att beskriva behov 

av stöd kan det ses som en styrka att flertalet artiklar i litteraturstudien var kvalitativa. 

De kvantitativa artiklarna styrkte å andra sidan de kvalitativa artiklarnas resultat genom 

sin mätbarhet. Eftersom hänsyn måste tas till att studier av detta slag kan upplevas svåra 

att delta i på grund av den känsliga situationen de närstående befinner sig i kan relativt 

höga bortfall accepteras.  

 

Att artiklarna granskades enskilt innan de granskades gemensamt stärker resultatet 

eftersom vi då kunde ta till oss innehållet utan att bli påverkade av varandra. Den 

gemensamma bearbetningen och kategoriseringen diskuterades tills enighet uppnåddes 

och det gav en fördjupad förståelse av artiklarnas innehåll. Att färgkoda återkommande 

begrepp var ett hjälpmedel i att hitta mönster och samband i artiklarnas innehåll.  

 

Fyra av artiklarna var från Canada, tre var från USA och två var från Sverige. De övriga 

var från England, Irland, Korea, Indien och Australien. Artiklarnas ursprung gav på så 

vis ett brett resultat. Resultatets applicerbarhet i Sverige kan anses vara god eftersom 

Sverige är ett multikulturellt land. Det som skulle kunna ses som en svaghet är att 

sjukvårdssystemen kan se olika ut i de länder där studierna utförts samt att 

sjuksköterskans roll kan skilja sig något mellan länderna liksom de olika vårdformerna. 

I Sverige är hospiceverksamhet och hemsjukvård mindre vanligt än i vissa av de länder 

där studierna gjordes vilket kan påverka resultatets applicerbarhet i Sverige. I Sverige 

finns inte heller så många specialiserade enheter, med undantag i storstadsområdena, 

och de flesta människor som vårdas i palliativt skede dör på institution (NRPV, 2012). 

 

Könsfördelningen i artiklarna var något sned vilket möjligen skulle kunna påverka 

resultatet. I flertalet studier var deltagarna till största delen kvinnor vilket kan bero på 

att det är så verkligheten ser ut och behöver därför inte innebära någon svaghet. 
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Resultatdiskussion 

 

Hela resultatet genomsyrades av de närståendes behov av att ha en stark känsla av 

sammanhang både i och utanför vården. Enligt Antonovsky (1979) kan ett starkt 

KASAM bidra till att ohälsa hos de närstående förebyggs. Meningsfullheten i den svåra 

situation som den närstående befinner sig i kan stödjas genom att sjuksköterskan hjälper 

individen till engagemang och delaktighet. Detta stämmer väl överens med 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) som slår fast att sjuksköterskan ska ge 

stöd till patienter och närstående för att öka deras delaktighet i och utanför vården. 

Begriplighet och hanterbarhet kan stödjas genom att de närstående får den kunskap som 

just de behöver när de behöver den. Hela livssituationen kan stödjas genom att de 

närstående har en god kontakt med och stöd från sjuksköterskan samt familj och vänner. 

De närstående ville ha stöd både från sitt sociala nätverk (Agnew et al., 2008; 

Andersson et al., 2013; Cagle & Kovacs, 2011; Clark et al., 2011; Foxwell & Scott, 

2011; Magill, 2009; Ward-Griffin et al., 2012) och från vårdpersonal (Cagle & Kovacs, 

2011; Clark et al., 2011; Foxwell & Scott, 2011; Reid et al., 2010). Behoven av stöd hos 

de närstående varierade i sjukdomsprocessen (Park et al., 2009).  

 

Brist på kunskap kunde ge de närstående känslor av oro och hjälplöshet (Foxwell & 

Scott, 2011; Mehta et al., 2010; Reid et al., 2009; Epiphaniou et al., 2012). Lindqvist 

och Rasmussens (2009) beskriver också att de närstående ska få bli sedda av 

vårdpersonal och få stöd för att hantera sin oro och stress. Sammantaget visar detta att 

det är av stor vikt att sjuksköterskan ser de närstående och är medveten om att en klapp, 

blick eller ett kort samtal kan vara en öppning för att identifiera behov av stöd. Genom 

att se de närstående kan sjuksköterskan upptäcka kunskapsbehov och hjälpa de 

närstående att tillägna sig den kunskap de känner att de är i behov av. I resultatet sågs 

också att om sjuksköterskan kunde hjälpa den närstående att bli trygg i sin roll som 

vårdare och att ta vårdrelaterade beslut kunde både den sjuke och den närstående må 

bättre (Dumont et al. 2008; Foxwell & Scott, 2011; Mehta et al., 2010; Reid et al., 

2009). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskan 

undervisa närstående och förvissa sig om att de tar till sig kunskap för att öka deras 

delaktighet i vården. Delaktigheten kan i sin tur stödja upplevelsen av KASAM hos de 

närstående vilket borde leda till att ohälsa förebyggs. 

 

Genom att ge bekräftelse på fysiska symtom och kunskap genom dödsprocessen kan 

sjuksköterskan stödja de närståendes KASAM så att tillvaron blir både begriplig, 

hanterbar och meningsfull. I resultatet sågs ett behov av att få förbereda sig för att 

döden inte skulle komma som en överraskning (Cagle & Kovacs, 2011; Clark et al., 

2011; Dumont et al., 2008). Detta stämmer väl överens med tidigare svensk forskning 

som visat att de närstående är i behov av vägledning för att hantera de nya situationer 

som uppstår på grund av en cancersjukdom (SoS, 2007). Ofta är det så att många 

människor i vårt samhälle inte får uppleva sjukdom och död på nära håll. Detta kan föra 

med sig att närstående får svårt att acceptera de förändrade roller som en sjukdom kan 

ge om de inte varit i en liknande situation tidigare. Det kan vara svårt för de närstående 

att se den sjuke försämras och förändras i sin personlighet och det kan vara svårt att 

hantera vetskapen om att detta är oåterkalleligt. Cancerfonden (2009) lyfter fram att 

information om och förståelse för cancersjukdomens allvar kan förebygga ohälsa 

eftersom de närstående kan få tid att förbereda sig för döden.  
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I resultatet framkom att om sjuksköterskan var kompetent (Clark et al., 2011) och såg 

de närstående (Cronfalk et al., 2010) kände de närstående trygghet. Närstående kan 

uppleva fysiska såväl som psykiska symtom på grund av sorg och stress (SoS, 2007) 

vilket kan vara bra för sjuksköterskan att känna till så att han eller hon kan förstå att 

även om den närstående har fysiska symtom kan det vara stöd i form att samtal eller 

bekräftelse som behövs. 

 

En god kommunikation mellan sjuksköterska och närstående är en självklar del i det 

palliativa förhållningssättet (WHO, 2004). Resultatet visade att de närstående tyckte att 

kommunikation var en förutsättning för att kunna tillägna sig den information som de 

delgavs (Cagle & Kovacs, 2011; Clark et al., 2011). För att kunna skapa en god 

kommunikation med de närstående måste sjuksköterskan i sin yrkesutövning bemöta 

både patient och närstående med respekt, empati och mod (SoS, 2007). Detta innebär att 

sjuksköterskan måste kunna hantera sina egna föreställningar kring sjukdom och död 

(Bruun Lorensten & Grov 2011). Då kan en relation etableras och en god 

kommunikation, där den närstående kan öppna sig, uppnås mellan den närstående och 

sjuksköterskan. I resultatet framkom att närstående menade att en god kommunikation 

innebar att bli talad direkt till och att vara delaktig i samtalet mellan sjukvårdspersonal 

och den sjuke (Foxwell & Scott, 2011; Cagle & Kovacs, 2011). Med tanke på den 

kulturella mångfalden i Sverige och de olika språk som talas ställs sjuksköterskor i 

Sverige inför en utmaning, när det gäller att etablera en god kommunikation. 

 

Att sjuksköterskans relation till patienter och närstående har betydelse för livskvalitet 

och hälsa har visats i tidigare svensk forskning (SoS, 2007) och det belystes även i 

resultatet. Kontinuerliga kontakter och relationer mellan närstående och sjuksköterskan 

ledde till att de närstående kände trygghet och stöd (Epiphaniou et al., 2012) Cronfalk et 

al. (2010) beskrev i sin studie att en relation mellan sjuksköterska och närstående gav 

kontinuitet, meningsfullhet, stöd och tröst. Detta styrktes ytterligare av Clark et al. 

(2011) som visade att det var viktigt för de närstående att sjukvårdspersonalen var 

kompetent, påläst och hade god kunskap om patientens medicinska historia vilket kunde 

underlättas genom en kontinuerlig relation. Den tidigare forskning som visat på 

sjuksköterskors bristande förmåga att ge stöd på grund av deras upplevda brist på 

kunskap (SoS, 2007) stämmer till viss del överens med litteraturstudiens fynd eftersom 

närstående i några fall uttryckte behov av att sjuksköterskan skulle identifiera deras 

otillfredsställda behov av stöd (Mehta et al., 2010; Reid et al., 2009; Ward-Griffin et al., 

2012).  

 

Sjuksköterskan sågs som en källa av stöd för att närstående skulle kunna delta i vården 

av den sjuke (Ward-Griffin et al., 2012). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

(2005) slås fast att sjuksköterskan ska ge stöd till närstående för att öka deras 

delaktighet. Även sjuksköterskornas etiska kod framhäver att sjuksköterskan har ett 

ansvar att hälsa och sociala behov hos allmänheten säkerställs genom stödjande åtgärder 

(SSF, 2004) och därför behöver sjuksköterskor ha kunskap om hur behov av stöd 

identifieras och hur han eller hon kan ge stöd till de närstående. 

 

Ett socialt nätverk ska enligt Strang (2012) främjas av sjuksköterskan då det finns risk 

för en ökad dödlighet hos människor med sämre sociala nätverk. I resultatet sågs att 

närstående uttryckte behov av att känna att någon brydde sig om hur de mådde (Agnew 

et al., 2012; Ward-Griffin et al., 2012). Vidare framkom att familj, vänner och grannar 

var den största källan till emotionellt och praktiskt stöd för de närstående (Agnew et al., 
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2008; Foxwell & Scott., 2011). Sjuksköterskan kan öka de närståendes hanterbarhet av 

vardagen även utanför vården genom att stödja det sociala nätverket och uppmuntra de 

närstående att hålla kontakten med sitt sociala nätverk även när vårdandet upplevs som 

ett heltidsarbete.  

 

I resultatet framkom även att det fanns ett behov av att få dela sina upplevelser med 

andra i liknande situationer och att det var något som bidrog till att de närstående kände 

att de fick emotionellt stöd (Andersson et al., 2012; Clark et al., 2011; Foxwell & Scott., 

2011). Detta kunde till exempel ske via en blogg (Andersson et al., 2012) och därför 

kan det vara fördelaktigt för sjuksköterskan att känna till tänkbara positiva effekter som 

en blogg kan ge. Sjuksköterskan kan samtala med de närstående om att blogga eller läsa 

bloggar för att finna nya vänner att dela sina upplevelser med.  

 

Det visades också att den sjuke kunde vara ett stöd för den närstående i förberedande 

praktiska göromål, såsom att deklarera, vilket kunde främja meningsfullheten hos de 

båda (Dumont et al. 2008). Milberg (2013) beskriver att de sjuka vill vara ett stöd för 

sina närstående så att de skall må bra och få det så bra som möjligt efter den sjukes död. 

Sjuksköterskan kan samtala, om det finns förutsättningar, om att den sjuke och den 

närstående tillsammans diskuterar praktiska frågor och att det bör ske i skeden där den 

sjuke är symtomlindrad för att underlätta deras samtal. Eftersom det också sågs i 

resultatet att det var i lugna skeden som det fanns en öppenhet att ta in kunskap bör 

sjuksköterskan kunna identifiera dessa skeden. 

 

Efterlevandestöd kunde ge ökad meningsfullhet för de närstående genom att de fick en 

fast punkt i vardagen och något positivt att se fram emot (Cronfalk et al., 2010; Kang et 

al., 2012;). Däremot sågs att efterlevandestöd i form av stödgrupper kunde uppfattas 

negativt (Agnew et al., 2008). Vilken typ av stödgrupper detta var och var de innehöll 

framkom dock inte i studien. Sjuksköterskan bör därför tänka på att alla närstående inte 

uppskattar eller vill delta i stödgrupper. Han eller hon behöver därför ha förmågan att se 

den närstående som en unik individ med unika behov (SSF, 2010).  

 

Glädje och samhörighet mellan den närstående och den sjuke kunde upplevas i 

musikterapi genom att de intog sina gamla roller (Magill, 2009). Det visar att 

sjuksköterskan kan stödja den sjuke och den närstående att komma ifrån vårdar- och 

patientrollen för en stund för att uppleva meningsfullhet. Detta kan ske genom att 

sjuksköterskan uppmuntrar den sjuke och den närstående till gemensamma aktiviteter 

och stödjer dem så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt. Socialstyrelsen (2007) 

beskriver att svårt sjuka även i långt framskriden sjukdom uppskattar det som bibehåller 

deras vardag. 

 

I resultatet framkom att en stor andel av de närstående var i behov av ekonomiskt stöd 

(Khan Joad et al., 2011; Park et al., 2009). Även om dessa studier var gjorda i Indien 

och Korea kan sjuksköterskan i Sverige ha en viktig roll i att informera de närstående 

om det ekonomiska stöd som finns att tillgå genom till exempel försäkringskassan 

eftersom de närstående ofta hamnar i en sårbar ekonomisk situation. Ekonomiskt stöd 

kan ges till de närstående som behöver avstå från sitt arbete (Försäkringskassan, 2012). 

Närståendepenning kan beviljas i totalt hundra dagar för den sjuke och för detta krävs 

ett läkarutlåtande, vilket sjuksköterskan kan informera om. Vem eller vilka som ska 

använda dagarna är upp till den sjuke (ibid.). 
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Att tro på en högre makt kunde bidra till en ökad känsla av meningsfullhet som bidrog 

positivt till de närståendes upplevelser av att vårda den sjuke (Cagle & Kovacs, 2011; 

Magill, 2009). Okunskap och osäkerhet hos sjuksköterskan kring behov av andligt stöd 

kan göra att han eller hon inte vågar ta upp detta med de närstående (Sand & Strang, 

2013). En tredjedel av de närstående visade sig vara i behov av någon form av andligt 

stöd (Park et al., 2009). Det kan sjuksköterskan vara medveten om i mötet med de 

närstående för att kunna öppna upp för dessa frågor på ett försiktigt sätt och i vissa fall 

förmedla kontakter med exempelvis en sjukhuspräst eller annan religiös gemenskap. 

 

Konklusion 
 

Syftet var att beskriva närståendes upplevda behov av stöd i sen palliativ cancervård.  

Det visade sig att de närstående behövde stöd av sjuksköterskan för att få en stark 

känsla av sammanhang både i och utanför vården. Behoven av stöd för delaktighet i 

vården hos den närstående var beroende på var i sjukdomsprocessen den sjuke befann 

sig och kunde skilja sig från individ till individ. I resultatet framkom att de närstående 

ville bli delaktiga i vården av de sjuka vilket sjuksköterskan kan stödja genom att 

identifiera de närståendes behov och bekräfta deras upplevelser. Kommunikation mellan 

sjuksköterska och närstående visade sig vara en förutsättning för att de närstående 

skulle kunna få och ta till sig den kunskap som han eller hon upplevde sig behöva. 

Genom ett professionellt förhållningssätt kunde sjuksköterskan få de närstående att 

känna sig trygga i att lämna vårdandet för en stund. Att få dela sina upplevelser med 

andra i liknande situationer var viktigt för de närstående för att kunna bibehålla känslan 

av att ingå i ett socialt sammanhang. Om sjuksköterskan kan främja att den närstående 

bibehåller sitt sociala nätverk och stödjer deras existentiella behov under 

sjukdomsprocessen och efter döden kan den närstående öka sin känsla av sammanhang 

vilket kan förebygga ohälsa.  

 

Implikation 
 

Kunskap om det palliativa förhållningssättet i vilket närståendestödet ingår behöver 

finnas hos alla sjuksköterskor eftersom de genom sitt yrke träffar de svårast sjuka 

patienterna och deras närstående. Kunskaps- och kompetensutveckling behöver ständigt 

fortgå och denna studie kan bidra till att sprida kunskaper bland sjuksköterskor om hur 

behovet av stöd hos närstående till de sjukaste patienterna kan variera. Ett 

bedömningsinstrument skulle kunna utvecklas för att sjuksköterskan i sitt 

omvårdnadsarbete skall kunna identifiera de närståendes individuella behov.  

 

Sjuksköterskor kan arbeta hälsofrämjande med att sprida kunskap hos allmänheten om 

döden, palliativ vård och om närståendes situation, vilket skulle kunna bidra till ett 

öppet klimat i samhället där fler vågar närma sig de närstående och bidra till att deras 

sociala sammanhang stärks. Det sågs behov av mer forskning kring olika typer av 

existentiellt stöd hos närstående. Sociala mediers användbarhet bör också utforskas 

vidare. Det vore även intressant att forska vidare på närstående som inte är släkt till eller 

gifta med den sjuke, eftersom familjekonstellationer ser och kan komma att se 

annorlunda ut i framtiden. 



 

  

Referenser 
 

*Agnew, A., Manktelow, R., & Donaghy, K. (2008). User perspective on palliative care  

     services: experiences of middle-aged partners bereaved through cancer known to  

     social work services in Northern Ireland. Practice (09503153), 20(3), 163-180. 

 

Andershed, B. (1998). Att vara nära anhörig i livets slut: delaktighet i ljuset –  

     delaktighet i mörkret. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 

 

Andershed, B., & Stoltz, P. (2013). Stöd. I B. Andershed, B-M. Ternestedt,  

     & C. Håkanson. (red.) Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och  

     Praktik (s.287-295). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Andersson, M., Gustafsson, E., Hansson, K., & Karlsson, M. (2013). External mirror 

     ing of inner chaos: blogging as experienced by the relatives of people with cancer.  

     International Journal of Palliative Nursing, 19(1), 16-26. 

 

Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Fransisco, London: Jossey-Bass  

     Publishers.  

 

Bee, P., Barnes, P., & Luker, K. (2009). A systematic review of informal caregivers'  

     needs in providing home-based end-of-life care to people with cancer. Journal Of  

     Clinical Nursing, 18(10), 1379-1393. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02405.x 

 

Bruun Lorensten, V., & Grov, E K. (2011). Allmän omvårdnad vid cancersjukdomar.  

     I H. Almås, D-G. Stubberud, & R. Grönseth. (Red.). Klinisk Omvårdnad 2. (s.401- 

     437). Stockholm: Liber 

 

*Cagle, J. G., & Kovacs, P. J. (2011). Informal caregivers of cancer patients: percep 

     tions about preparedness and support during hospice care. Journal Of Gerontological  

     Social Work, 54(1), 92-115. doi:10.1080/01634372.2010.534547 

 

Cancerfonden. (2013). Cancerfondsrapporten. Hämtad 2013-10-08 från 

      http://issuu.com/cancerfonden/docs/cancerfondsrapporten2013. 

 

Cancerfonden. (2009). ”Närståendeprojektet”: Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancer  

     fonden 2005–2007. Hämtad 2013-10-24 från  

     http://www.cancerfonden.se/Global/dokument/Cancerfonden/vardutveckling/ 

     Binder1-1.pdf    

 

Christoffersen, S. & Gamborg, H. (1997). Livet före döden: vård i livets slutskede.  

     Stockholm: Svenska fören. för psykisk hälsovård (Sfph) 

 

*Clark, P. G., Brethwaite, D. S., & Gnesdiloff, S. (2011). Providing Support at Time of  

     Death From Cancer: Results of a 5-Year Post-Bereavement Group Study. Journal Of  

     Social Work In End-Of-Life & Palliative Care, 7(2/3), 195-215.  

     doi:10.1080/15524256.2011.593156 

 

 



 

  

Clemin, C. (2000). Jagad av cancer. Om palliativ vård. Vård i livets slutskede. Ljusdal:   

      CC Friskvård och utbildning. 

 

*Cronfalk, B., Ternestedt, B., & Strang, P. (2010). Soft tissue massage: early intervene 

     tion for relatives whose family members died in palliative cancer care. Journal Of  

     Clinical Nursing, 19(7-8), 1040-1048. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.02985.x 

 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur 

 

Docherty, A., Owens, A., Asadi-Lari, M., Petchey, R., Williams, J., & Carter, Y.  

     (2008). Knowledge and information needs of informal caregivers in palliative care: a  

     qualitative systematic review. Palliative Medicine, 22(2), 153-171. 

 

*Dubenske, L., Wen, K., Gustafson, D., Guarnaccia, C., Cleary, J., Dinauer, S., &   

     McTavish, F. (2008). Caregivers' differing needs across key experiences of the ad 

     vanced cancer disease trajectory. Palliative & Supportive Care, 6(3), 265-272. 

 

*Dumont, I., Dumont, S., & Mongeau, S. (2008). End-of-life care and the grieving pro 

     cess: family caregivers who have experienced the loss of a terminal-phase cancer   

     patient. Qualitative Health Research, 18(8), 1049-1061. 

 

*Epiphaniou, E., Hamilton, D., Bridger, S., Robinson, V., Rob, G., Beynon, T., &  

     Harding, R. (2012). Adjusting to the caregiving role: the importance of coping and  

     support. International Journal Of Palliative Nursing, 18(11), 541-545. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier-   

     värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning (3. Uppl).  

     Stockholm: Natur och kultur. 

 

*Foxwell, K. R., & Scott, S. E. (2011). Coping Together and Apart: Exploring How  

     Patients and Their Caregivers Manage Terminal Head and Neck Cancer. Journal Of  

     Psychosocial Oncology, 29(3), 308-326. doi:10.1080/07347332.2011.563343 

 

Friedrichsen, M. (2013). Språkets och samtalets betydelse. I B. Andershed, B-M.   

     Ternestedt, & C. Håkanson. (red.) Palliativ vård: begrepp & perspektiv i  

     teori och Praktik (s.431-442). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Fyhr, G., (1999). Hur man möter människor i sorg. Stockholm: Natur och kultur 

 

Försäkringskassan. (2012). Närståendepenning. Hämtad 2013-10-18 från:   

     http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/a0b14c6e-15ad-4158-8f3d-       

     1116dca52e4d/sj_4077_narstaendepenning.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID 

     =a0b14c6e-15ad-4158-8f3d-1116dca52e4d&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 

 

Henriksson, A. (2013) Stödinterventioner till närstående under pågående vård. . I B.  

     Andershed, B-M. Ternestedt, & C. Håkanson. (red.), Palliativ vård: begrepp &  

     perspektiv i teori och Praktik (s. 465-473). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



 

  

Jakobsson, E., Andersson, M., & Öhlén, J. (2009). Livets slutskede-välbefinnande och    

     död. I F. Friberg, J. Öhlén, & A-K. Edberg. (red.), Omvårdnadens grunder.    

     Perspektiv och förhållningssätt. (s.327-354) (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Kang, J., Shin, D., Choi, J., Sanjo, M., Yoon, S.,... Yoon, W. (2013).  

     Factors associated with positive consequences of serving as a family caregiver for a  

     terminal cancer patient. Psycho-Oncology, 22(3), 564-571. doi:10.1002/pon.3033 

 

*Khan Joad A S., Mayamol, T. C., & Chaturvedi, M. (2011). What Does the Informal  

     Caregiver of a Terminally III Cancer Patient Need? A Study from a Cancer Centre.  

     Indian Journal Of Palliative Care, 17(3), 191-196. doi:10.4103/0973-1075.92335 

 

Kjellström, S. (2013). Forskningsetik. I M. Henricson. (red.), Vetenskaplig teori och    

     metod – från idé till examination inom omvårdnad (s.69-92).  

     Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindqvist, O., & Rasmussen H. B. (2009). Omvårdnad i livets slutskede. I A-K. Edberg,  

     & H. Wijk. (Red.). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (s.793-835).     

     Lund: Studentlitteratur. 

 

Lund Hagelin, C., Thieselman, C., Rasmussen., B H., & Lindqvist, O. (2013). Den  

     komplexa vården under livets sista dagar- det räcker inte med fyra hörnstenar. I  

     Andershed, B., Ternestedt, B., & Håkanson, C. (red.) (2013). Palliativ vård: begrepp    

     & perspektiv i teori och Praktik (s.395-403). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

*Magill, L. (2009). The spiritual meaning of pre-loss music therapy to bereaved care 

     givers of advanced cancer patients. Palliative & Supportive Care, 7(1), 97-108.  

     doi:10.1017/S1478951509000121 

 

*Mehta, A., Cohen, R S., Carnevale, F A., Ezer, H., & Ducharme, F. (2010).     

     Strategizing a game plan: family caregivers of palliative patients engaged in the   

     process of pain management. Cancer Nursing, 33(6), 461-469.   

     doi:10.1097/NCC.0b013e3181de72cc 

 

Milberg, A. (2013). Känsla av sammanhang. I B. Andershed, B-M. Ternestedt, &    

     C. Håkanson, (red.). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och Praktik     

     (s. 247- 259). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Nationella rådet för palliativ vård [NRPV]. (2008). Nationell cancerstrategi – palliativ  

     cancervård. SOU 2009:11 Hämtad 2013-10-08 från    

     http://www.nrpv.se/feature/publikationer/ 

 

Nationella rådet för palliativ vård [NRPV]. (2010). Palliativguiden.  

     Hämtad 2013-10-25 från  
     http://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2012/10/Palliativguiden-2010-sid-1-  

     18.pdf 
 

 

 

 



 

  

Regionala cancercentrum i samverkan. (2012) Nationellt vårdprogram för palliativ vård     

     2012–2014. 

     Hämtad 2013-10-23 från  

     http://www.cancercentrum.se/PageFiles/1722/Nat_vp_pall_2012.pdf 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa      

     perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

*Park SM, Kim YJ, Kim S, Choi JS, Lim HY,… Yun YH. (2010).  

     Impact of caregivers' unmet needs for supportive care on quality of terminal cancer     

     care delivered and caregiver's workforce performance. Support Care Cancer.  

     18(6):699-706. doi: 10.1007/s00520-009-0668-5. 

 

*Reid, J., McKenna, H., Fitzsimons, D., & McCance, T. (2010). An exploration of the  

     experience of cancer cachexia: what patients and their families want from healthcare  

     professionals. European Journal Of Cancer Care, 19(5), 682-689.  

     doi:10.1111/j.1365-2354.2009.01124.x 

 

Sand, L. & Strang, P. (2013). När döden utmanar livet: om existentiell kris och coping i  

     palliativ vård. (1:a. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Socialstyrelsen [SoS]. (2004a). Anhörig. Hämtad 2013-11-13 från         

     http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=1023 

 

Socialstyrelsen [SoS]. (2007). Forskning som speglar vården i livets slutskede.  

     Sammanställning av aktuell forskning. Ersta Sköndal högskola 

 

Socialstyrelsen [SoS]. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  

     Hämtad 2013-10-23 från      

     http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-  

     1_20051052.pdf 

 

Socialstyrelsen [SoS]. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets    

     slutskede: Vägledning, rekommendationer och indikatorer- Stöd för styrning och  

     ledning. Västerås: Edita Västra Aros. Hämtad 2013-10-23 från 

     http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

 

Socialstyrelsen [SoS]. (2004b). Närstående. Hämtad 2013-11-13 från 

     http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=645 

 

Stadjuhar, K., Nickel, D., Martin, W., & Funk, L. (2008). Situated/being situated: client  

     and co-worker roles of family caregivers on hospice palliative care. Social Science &  

     Medicine, 67(11), 1789-1797. 

 

Strang, P. (2012). Lidande i palliativ vård. I P. Strang & B. Beck-Friis (red.)    

     Palliativ medicin och vård. (4., rev. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

 

 

 



 

  

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2007). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor.  

     Hämtad 2013-10-23 från   

     http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etik-  

     publikationer/ICN.Etisk.kod.webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2010). Personcentrerad vård.  

     Hämtad 2013-11-01 från: 

     http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/SSF%20om-   

     publikationer/OM.Personcentrerad.vard_web.pdf 
 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2009). Sjuksköterskans profession.  

     Hämtad 2013-11-01 från  

     http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/SSF%20om- 

     publikationer/OM.sjukskoterskans.profession_webb.pdf  

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2008).  Strategi för sjuksköterskans  

     hälsofrämjande arbete. Hämtad 2013-11-13 från 

     http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/H%C3%A4lsofr%C3%A4mjande%    

     20arbete-publikationer/Strategi.for.sjukskoterskans.halsoframjande.arbete.pdf 

 

Ternestedt, B-M., Österlind, J., Henoch, I. & Andershed, B. (2012). De 6 S:n: En  

     modell för personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Ward-Griffin, C., McWilliam, C. L., & Oudshoorn, A. (2012). Relational Experiences    

     of Family Caregivers Providing Home-Based End-of-Life Care. Journal Of Family  

     Nursing, 18(4), 491-516. doi:10.1177/1074840712462134 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – En bro  

     mellan forskning och klinisk verksamhet. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Otter, B.V. & Pihlblad, M. (1996). Följa med till slutet: om att vaka vid en dödsbädd.  

     (1. uppl.) Stockholm: Liber 

 

World Health Organization [WHO]. (2004). WHO Definition of Palliative Care.  

     Hämtat 2013-10-08 från  

     http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                        Bilaga A 

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading 

Palliativ vård Palliative care (Mesh och 

Fritext), Terminal care (Mesh) 

Palliative care (Subject 

heading och Fritext), 

Terminal care (Subject 

heading) 

Stöd Support (Fritext) Support (Fritext) 

Familj Family (Fritext) Family (Fritext) 

Informell vårdgivare Informal caregiver (Fritext) Informal caregiver 

(Fritext) 

Anhörig Next of kin (Fritext) Next of kin (Fritext) 

Maka/make Spouse* (Fritext) Spouse* (Fritext) 

Släktingar Relatives (Fritext) Relatives (Fritext) 

Cancer Neoplasms (Mesh, Fritext) Neoplasms (Subject 

heading, Fritext) 

 

Cancer (Fritext) 

Stöd till vårdgivare  Caregiver support 

(Subject heading) 

Vårdgivare Caregiver* (Mesh, Fritext) Caregiver (Fritext) 

* = Inkluderar alla möjliga ändelser av sökordet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                    Bilaga B1 

Tabell 2. Sökhistorik      

 

Datum 

 

Databas 

 

Sökord/Limits/Boolska  

operatorer 

 

Antal  

träffar 

 

Lästa  

abstract 

 

Urval 1 

             

 

Urval 2 

 

2013-

10-11 

 

 

 

Cinahl 

1 

(MM "Terminal Care") AND 

(cancer OR neoplasms) AND 

support AND (family OR 

”informal caregiver”)  

 

Limits: Published date from: 

2008-10-01-2013-10-31; 

Research article; English 

language; abstract available 

23 23 15 3 

2013-

10-11 

 

 

Cinahl 

2 

(MM "Caregiver Support") 

AND ”palliative care” AND 

(cancer OR neoplasms) AND 

(family OR ”next of kin”) 

 

Limits: Published date from: 

2008-10-01-2013-10-31; 

Research article; English 

language; abstract available 

3 (1*) 2 1 0 

2013-

10-11 

 

Cinahl 

3 

(MM ”Palliative Care”) OR 

(MM ”Terminal Care”) AND 

(cancer OR Neoplasms) AND 

support AND (family OR 

”next of kin” OR ”informal 

caregiver”) NOT children 

 

Limits: Published date from: 

2008-10-01-2013-10-31; 

Research article; English 

language; abstract available 

59 

(23*) 

31 17 4 

2013-

10-16 

 

 

 

PubMed 

4 

("Caregivers"[Mesh]) AND 

("Terminal Care"[Mesh]) 

AND neoplasms AND support 

NOT Children 

 

Limits: Published date from: 

2008-10-01 - 2013-10-31; 

Abstract available; English 

language 

75 

(11*) 

23 15 5 

* Antal dubbletter som framkom i sökningarna 



 

  

Bilaga B2 
Tabell 2. Sökhistorik 

*Antal dubbletter som framkom i sökningarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013-

10-21 

 

 

Cinahl 

5 

(MH ”Neoplasms+”) AND 

(MH ”terminal care”) OR 

(”palliative care”) AND 

(spouse* OR famil* OR ”next 

of kin” OR relatives OR 

caregiver*) 

 

Limits: Published date from: 

2008-10-01-2013-10-31; 

Research article; English 

language; Abstract available 

43 

(20*) 

17 6 2 

2013-

10-21 

 

 

 

PubMed 

6 

(”Neoplasms” [Majr]) AND 

(”Terminal care”) [Majr] OR 

(”Palliative care”) [Majr] 

AND (family OR ”next of 

kin” OR relatives OR spouse* 

OR caregiver*) AND support 

NOT child* 

 

Limits: Published date from: 

2008-10-01 - 2013-10-31; 

Abstract available; English 

language 

176 

(46*) 

106 11 2 



 

  

Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

 

Irland 

 

Cinahl 

Agnew A., 

Manktelow R. 

& Donaghy K. 

User 

perspective on 

palliative care 

service: 

Experiences of 

middle aged 

parters 

bereaved trough 

cancer known 

to social work 

services in 

northern Ireland 

Syftet var att 

undersöka specifika  

upplevelser av sorg, 

före och efter 

dödsfallet hos 

närstående till 

cancerdrabbade. 

Kvalitativ retrospektiv 

forskningsstudie med 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Tio närstående till avlidna 

cancerpatienter deltog. 

 

Bortfall: 4 deltagare, två tackade nej 

utan förklaring, en svarade inte alls 

och den fjärde kunde inte delta på 

grund av ett jubileum. 

De närstående ville känna 

att vården av den sjuke var 

kontinuerlig, flexibel och 

tillgänglig. De närstående 

kände sig övergivna av 

sjukvårdspersonalen till 

följd av bristande 

kommunikation. Grannar, 

familj och vänner beskrevs 

som de största källorna till 

emotionellt och praktiskt 

stöd. 

Grad I 

 
 



 

  

Bilaga C2 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
                     
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2013 

 

Sverige 

 

Cinahl 

 

 

 

Andersson M., 

Gustafsson E., 

Hansson K. & 

Karlsson M. 

External 

mirroring of 

inner chaos: 

blogging as 

experienced by 

the relatives of 

people with 

cancer. 

Syftet var att belysa 

släktingars upplevelse 

av att blogga när en 

cancersjuk 

familjemedlem 

befann sig i livets 

slutskede. 

Kvalitativ induktiv ansats med 

intervjuer via telefon. Innehållet 

analyserades sedan med kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

12 släktningar till cancersjuka patienter 

deltog. Urvalet var riktat och en 

deltagare tillkom genom snowballing. 

 

Bortfall: 7 tillfrågade tackade nej till att 

delta i studien. 

Att som närstående 

blogga förebyggde ohälsa 

genom att de bibehöll 

kontakt med omvärlden. 

Att blogga hjälpte 

deltagarna att beskriva 

påfrestande händelser, 

uttrycka sina känslor, få 

stöd av andra samt få 

kontakt med andra 

människor med liknande 

upplevelser.  Det hjälpte 

dem även att bevara 

minnen av den döde samt 

var ett stöd i 

sorgeprocessen. 

Grad I 

                     

 
 



 

  

Bilaga C3 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2011 

 

USA 

 

PubMed 

Cagle J. G. & 

Kovacs P. J. 

Informal 

Caregivers of 

cancer patients: 

Perceptions 

about 

preparedness 

and support 

during hospice 

care 

Syftet var att 

undersöka 

informella 

vårdgivares 

upplevelser av att 

vara förberedd på 

sjukdomstid och 

död samt stödet till 

informella 

vårdgivare till 

cancerpatienter på 

hospice. 

Kvalitativ tvådelad studie, där 

öppna frågor i en enkät skickades 

hem till deltagarna. Enkäter 

skickades vid två tillfällen, en före 

och en efter döden.  

 

69 informella vårdgivare till 

cancerdrabbade deltog i studien, 

men det var bara 28 av dessa som 

svarade på båda enkäten. 

 

Bortfall: 184 personer. 

De närstående ville ha kunskap 

om döendet och döden för att 

kunna förbereda sig på den.  

Kunskap om sociala nätverk och 

andra stödkällor kan hjälpa 

sjuksköterskor att stödja de 

närstående och möta deras 

förväntningar. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga C4 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2010 

 

Sverige 

 

Cinahl 

Cronfalk B S., 

Ternestedt B-M. 

& Strang P. 

Soft tissue 

massage: early 

intervention for 

relatives whose 

family 

members died 

in palliative 

cancer care. 

Syftet var att 

undersöka hur 

sörjande släktingar 

upplevde tidig 

intervention med 

massage under de 

första fyra 

månaderna efter att 

en familjemedlem i 

palliativ cancervård 

hade avlidit 

Kvalitativ, narrativ metod genom 

intervjuer. 

 

18 närstående till personer som 

avlidit i cancer deltog, 14 av dem 

kontaktade själva forskarna och 

uttryckte en önskan om att få delta i 

studien. 

 

Bortfall: 7 personer som var 

tillfrågade att delta tackade nej på 

grund av ointresse eller att de 

bodde för långt bort. 

De närstående beskrev massage 

som en värdefull källa av stöd 

under en intensiv sorgeperiod. 

Detta hjälpte dem att få tillbaka 

livsglädjen och de upplevde 

massagen som en tröst samt att 

den var en fast punkt i vardagen 

och något att se fram emot. 

Grad I 

 

 
 
 



 

  

Bilaga C5 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2008 

 

Canada 

 

Cinahl 

 

 

Dumont I., 

Dumont S. & 

Mongeau S. 

End-of-life 

Care and the 

Grieving 

Process: Family 

Caregivers 

Who Have 

Experienced the 

Loss of a 

Terminal-Phase 

Cancer Patient 

Syftet var att hos 

informella 

vårdgivare 

identifiera de 

huvudsakliga 

elementen av 

upplevelser av att 

ge vård och 

assistans till en 

cancerpatient i 

terminal fas och hur 

detta påverkade 

sorgeprocessen. 

Kvalitativ kohortstudie genom 

intervjuer vid hembesök. 

 

35 informella vårdgivare till 

personer som avlidit i cancer valdes 

ut som deltagare men efter 18 

intervjuer uppnådde 

datainsamlingen mättnad.  

 

Bortfall: 17 deltagare exkluderades 

eftersom mättnad uppnåtts. 

Närstående och sjuka kunde 

tillsammans bearbeta sina 

känslor under sjukdomstiden. 

De närstående beskrev att 

vårdandet var komplext bland 

annat på grund av de förändrade 

rollerna som kunde uppstå 

mellan den närstående och den 

sjuke. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga C6 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2010 

 

Australien 

 

Cinahl 

 

Epiphaniou E., 

Hamilton D., 

Bridger S., 

Robinson V., 

Rob G., Beynon 

T., Higginson I., 

& Harding R. 

Adjusting to the 

caregiving role: 

the importance 

of coping and 

support 

Syftet var att 

identifiera 

existerande 

copingstrategier och 

stödmekanismer 

hos informella 

vårdgivare till 

cancerpatienter, för 

att bidra med 

kunskap för att 

kunna utveckla 

stödinterventioner.  

Kvalitativ metod genom enskilda 

semistrukturerade intervjuer i 

hemmet. 

 

20 närstående till cancerpatienter 

som vårdas palliativt i hemmet. 

 

Bortfall: Av 36 tillfrågade 

närstående tackade 16 nej till att 

delta på grund av tidsbrist, 

patientens svaghet, heltidsarbete 

eller bristande intresse. 

 

 

Närstående upplevde trygghet 

vid kontinuerliga kontakter och 

relationer med 

sjukvårdspersonal. Behov av 

stöd i form av kunskap för att 

kunna hantera sjukdom och död 

framkom hos de närstående.   

Grad I 

 
 
 
 



 

  

Bilaga C7 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2011 

 

England 

 

PubMed 

 

 

 

Foxwell K. R. & 

Scott S. E. 

Coping together 

and apart: 

Exploring how 

patients and 

their caregivers 

manage 

terminal head 

and neck 

cancer. 

Syftet var att 

genomföra en 

undersökande 

studie för att ta reda 

på hur patienter 

med huvud och 

halscancer samt 

deras närstående 

hanterar sin oro och 

sina behov, 

individuellt och 

tillsammans. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie med 

individuella semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

7 cancerpatienter och 7 närstående 

deltog.  

 

Bortfall: En närstående gick inte att 

intervjua men hans övriga data 

användes trots det i studien. 

De närstående efterfrågade en 

direkt kommunikation med 

sjukvårdspersonal, möjlighet att 

dela sina upplevelser med andra 

och kunskap om 

cancersjukdomen och döendet. 

Grad I 

 
 
 
 



 

  

Bilaga C8 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2011 

 

Indien 

 

Cinahl 

Khan Joad A. S., 

Mayamol T. C. 

& Chaturvedi M. 

What does the 

informal 

caregiver of a 

terminally ill 

cancer patient 

need? A study 

from a cancer 

center 

Syftet var att 

analysera behov hos 

informella 

vårdgivare till 

cancerpatienter i 

sen palliativ fas. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer med 

hjälp av enkät. 

 

56 informella vårdgivare till 

cancerpatienter i sen palliativ fas. 

 

Bortfall: Av ursprungliga 60 

intervjuer exkluderades fyra på 

grund av att de innehöll data som 

inte var komplett. 

De närstående ville känna en 

trygghet genom att veta vilken 

professionell vårdgivare de 

kunde kontakta om de hade 

frågor. De närstående var i stor 

utsträckning i behov av 

ekonomiskt stöd. 

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga C9 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2009 

 

Canada 

 

PubMed 

Magill L. The spiritual 

meaning of pre-

loss music  

therapy to 

bereaved 

caregivers of 

advanced 

cancer patients 

Syftet var att 

studera hur 

musikterapi 

påverkade andlighet 

hos överlevande 

informella 

vårdgivare till 

patienter med 

avancerad cancer. 

Kvalitativ ansats med naturalistisk 

undersökande metod. Enskilda 

intervjuer i den naturliga miljön 

samt fältstudier användes. Efter sju 

intervjuer uppnåddes mättnad av 

data. 

 

Sju närstående till patienter med 

cancer deltog. 

 

Bortfall: Redovisas ej. 

Musikterapi där den närstående 

tillsammans med den sjuke 

deltog kunde skapa fina minnen 

och ta fram den sjukes gamla jag 

vilket kunde öka 

meningsfullheten och 

hanterbarheten för de 

närstående.  

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Bilaga C10 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2010 

 

Canada 

 

Cinahl 

Mehta A., Cohen 

S. R., Carnevale 

F. A., Ezer H. & 

Ducharme F. 

Strategizing a 

game plan. 

Family 

caregivers of 

palliative 

patients 

engaged in the 

process of pain 

management. 

Syftet var att 

presentera en viktig 

process som 

framkommit från 

resultatet i en 

grounded 

theorystudie där 

familjevårdgivare 

var ansvariga för 

smärthantering av 

cancerpatienter i 

hemmet. 

Kvalitativ ansats genom grounded 

theorymetod med 

semistrukturerade intervjuer med 

hjälp av ett frågeformulär. 

Fältstudier genom observationer av 

interaktioner mellan 

familjevårdgivare och patient 

gjordes. 

 

24 närstående som vårdade en 

familjemedlem med cancer deltog. 

 

Bortfall: Redovisas ej. 

Om de närstående fick 

kunskapsstöd fick de en bättre 

förståelse för cancersjukdomen 

och smärtan vilket gjorde att de 

fick lättare att ta vårdrelaterade 

beslut och att den sjuke fick en 

bättre smärtlindring. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Bilaga C11 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

                    

2009 

 

Irland 

 

Cinahl 

 

Reid J., 

McKenna H.P., 

Fitzsimons D & 

McCance T.V. 

An exploration 

of the 

experience of 

cancer 

cachexia: what 

patients and 

their families 

want from 

healthcare 

professionals 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av 

behandling av 

kakexi hos 

cancerpatienter och 

deras 

familjemedlemmar. 

Kvalitativ metod med 

ostrukturerade intervjuer. 

 

15 cancerpatienter med kakexi och 

12 närstående. 

 

Bortfall: Sex tillfrågade patienter 

tackade nej till att delta. Tre 

deltagande patienter ville inte att 

deras närstående skulle delta i 

undersökningen. 

Närstående ville ha bekräftelse, 

kunskap och stöd vid 

cancerkakexi. De önskade också 

att sjuksköterskan skulle 

upptäcka deras individuella 

behov liksom den sjukes. 

Grad I 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

Bilaga C12 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

                    

2012 

 

Canada 

 

PubMed 

Ward-Griffin C., 

McWilliam C. L. 

& Oudshoorn A. 

Relational 

experiences of 

family 

caregivers 

providing 

home-based 

end-of-life care 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser av att 

ge vård i livets 

slutskede till äldre 

vuxna i sen 

avancerad 

cancervård, i 

hemmet, ur den 

närståendes 

perspektiv. 

En kvalitativ etnografisk studie. 

Djupintervjuer och observationer 

av deltagarna gjordes tills 

datamättnad uppnåddes. 

 

Fyra familjemedlemmar till äldre 

vuxna som var cancerdrabbade och 

vårdades palliativt i hemmet deltog. 

 

Bortfall: Redovisas ej. 

Närstående beskrev behov av 

stöd i form av bekräftelse och 

uppmuntran från familj och 

vänner. De ville också få bli 

delaktiga i vårdandet av den 

sjuke genom att få bli sedda av 

och kommunicera med 

sjuksköterskan. 

Grad I 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska

plig 

kvalitet 

                    

2008 

 

USA 

 

Cinahl 

 

 

 

Dubenske L. L., 

Wen K –Y., 

Gustafson D. H., 

Guarnaccia C 

A., Cleary J. F., 

Dianuer S. K. & 

McTavish F. M. 

Caregivers` 

differing needs 

across key 

experiences of 

the advanced 

cancer disease 

trajectory 

Syftet var att 

undersöka vilka 

behov som finns 

hos informella 

vårdgivare i de 

olika stadierna av 

en avancerad 

cancersjukdom. 

Kvantitativ metod. Cancer 

Caregiver Needs Checklist 

utvecklades för denna studie. 

 

183 personer som var eller hade 

varit informella vårdgivare till 

cancerpatienter deltog.  

 

24 av enkäten valdes att inte 

redovisas i resultatet eftersom det 

var män som fyllt i dem och 

männen ansågs 

underrepresenterade i studien. 

 

Olika behov av stöd hos de 

närstående var vanligare vid 

vissa sjukdomsskeden. 

Grad II 
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Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod  
       
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2012 

 

Sydkorea 

 

PubMed 

 

 

 

Kang J., Shin D. 

W., Choi J. E., 

Sanjo M., Yoon 

S. J., Kim H. K., 

Oh M. S., Kwen 

H. S., Choi H. 

Y. & Yoon W. 

H. 

Factors 

associated with 

positive 

consequences 

of serving as a 

family 

caregiver for a 

terminal cancer 

patient  

Syftet var att 

undersöka faktorer 

associerade med 

positiva 

konsekvenser  

för 

familjemedlemmar 

som vårdar en 

cancerpatient i 

terminal fas. 

Kvantitativ tvärsnittsstudie som 

genomfördes med hjälp av enkäter 

som via mail skickades till 

närstående till cancerdrabbade 

personer i livets slutskede. 

 

501 informella vårdgivare deltog i 

studien. 

 

Bortfall: 1897 personer, totalt 

svarade 514 personer på enkäten 

men 13 exkluderades på grund av 

olika anledningar. 

Efterlevandestöd kunde 

upplevas positivt av de 

närstående. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2009 

 

sydkorea 

 

PubMed 

 

 

 

Park S. M., Kim 

Y. J., Kim S., 

Choi J. S., Lim 

H-Y., Choi Y. 

S., Hong Y. S., 

Kim S-Y., Heo 

D. S., Kang K 

M., Jeong H. S., 

Lee C. G., Moon 

D. H., Choi J-Y., 

Kong I. S. & 

Yun Y. H. 

Impact of 

caregivers´ 

unmet needs for 

supportive care 

on quality of 

terminal cancer 

care delivered 

and caregiver´s 

workforce 

performance. 

Syftet var att förstå 

hur de informella 

vårdgivarnas 

otillfredsställda 

behov påverkar den 

vård de ger i livets 

slutskede.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie, genom 

intervjuer över telefon med hjälp av 

en enkät. 

 

1662 närstående till patienter som 

dött av cancer deltog.  

 

Bortfall: 2380 personer 

De närstående hamnade på 

grund av vårdandet i en 

ekonomiskt sårbar situation och 

deras arbetsprestationer i 

förvärvsarbete blev sämre. 

Många närstående var i behov 

av någon form av ekonomiskt 

stöd. 

Grad II 
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Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod  
 
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskap

lig 

kvalitet 

                    

2011 

 

USA 

 

PubMed 

Clark P. G., 

Brethwaite D. S. 

& Gnesdiloff S. 

Providing 

support at time 

of death from 

cancer: Results 

of a 5-year 

post-

bereavement 

group study 

Syftet var att förstå 

behov ur ett bredare 

perspektiv hos de 

närstående i vården 

under den terminala 

fasen. 

Metoden som användes var en mix 

av kvantitativ och kvalitativ ansats 

genom en interventionsstudie.  

Strukturerade sorgestödgrupper 

hölls under åtta veckor med syftet 

att öka förståelsen av 

sorgerelaterade behov av stöd hos 

närstående. Grupperna utvärderades 

genom frågeformulär. 

 

100 personer som var närstående 

till personer som avlidit i cancer 

deltog i studien. 

 

Bortfall: Av de 100 som svarade på 

frågeformulären, var det endast 76 

personer som svarade på de öppna 

kvalitativa frågorna. 

Närstående upplevde känslor av 

isolering och maktlöshet i 

samband med sjukdom och död. 

De upplevde också att deras 

känslor vanligen inte upptäcktes 

av olika professioner inom 

sjukvården. Stöd efterfrågades i 

form av bekräftelse, kunskap 

och delaktighet. 

Grad I 
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