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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år avlider ett stort antal människor som haft behov av palliativ vård inför 
döden. Den palliativa vården ska generera ett lindrat lidande för såväl patient som anhörig. 
Sjuksköterskan är ansvarig för att såväl patient som anhöriga får god vård efter individuella 
upplevelser och behov. Problem: Sjuksköterskor upplever att det är svårt att skapa en god 
vårdrelation till anhöriga inom palliativ vård samt att kunna lindra deras lidande, då de 
upplever bristande kunskap och förståelse för anhörigas upplevelseperspektiv. Syfte: Att 
beskriva anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. Metod: Systematisk 
litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Anhöriga upplevde övergivenhet till följd 
av ensamhet och social isolering. De upplevde ansvar gentemot patienten vilket orsakade oro 
och skuld. Genom tröst och trygghet kunde de anhöriga uppleva välbefinnande. Slutsats: 
Anhöriga behöver bli bekräftade och delaktiggjorda för att kunna uppleva välbefinnande och 
lindrat lidande när patienten vårdas palliativt. Förståelsen för anhörigas upplevelser kan 
kombinerat med ett genuint engagemang från sjuksköterskan bidra till ett gott stöd för 
anhöriga. Genom att stödja och delaktiggöra anhöriga på ett individanpassat sätt främjas 
deras livskvalitet och lidandet lindras. 

Nyckelord: Anhörigperspektiv, litteraturstudie, palliativ vård, vård i livets slutskede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: Each year a large number of people die who had the need for palliative care 
before death. Palliative care should generate a relieved suffering for both patient and family 
members. The nurse is responsible for giving good care to both patient and family members 
in relation to their individual experiences and needs. Problem: Nurses experience a hard 
time forming a good caring relationship to family members in palliative care and to relieve 
their suffering because of their lack of knowledge and understanding for family members 
experience perspective. Aim: To describe family members’ experiences when the patient is 
receiving palliative care. Method: A systematic literature study with descriptive synthesis. 
Results: Family members experienced abandonment due to loneliness and social isolation. 
They experienced responsibility towards the patient, which caused anxiety and guilt. Through 
consolation and comfort the family members could experience well-being. Conclusion: 
Family members need to be acknowledged and involved to be able to experience well-being 
and relieved suffering when the patient is receiving palliative care. The understanding for the 
family members experiences can in combination with a genuine commitment from the nurse 
contribute to a good support for the family members. By supporting and making the family 
members involved in an individual way their quality of life can be fostered and their suffering 
be relieved.  

Keywords: End of life care, family members’ perspective, literature study, palliative care. 
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1 INLEDNING 

Examensarbetets intresseområde valdes utifrån det förslag som framtagits av Västmanlands 
landsting och presenterades som punkt 17 på vårdverksamheternas förslagslista. Förslaget 
efterfrågade vetenskaplig kunskap om hur det är att vara anhörig när omsorgen av patienten 
brister inom vården. För att begränsa intresseområdet valde författarna till detta 
examensarbete att inrikta sig på anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. 
Intresset för palliativ vård väcktes hos författarna under utbildningens gång. Den palliativa 
vården är menad att vara lindrande och främja god livskvalitet. Det är en viktig del av denna 
vård att patientens värdighet bevaras under hela vårdtiden och att hälso- och 
sjukvårdspersonalen har förståelse för att människors sista tid i livet kan se olika ut. De 
människor som berörs av patientens vårdbehov är förutom patienten själv, även de anhöriga. 
Anhöriga har stor betydelse för både patient och hälso- och sjukvårdspersonal och vården bör 
anpassas efter individens behov. Det ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga att främja 
en god vårdrelation till både anhörig och patient. Samtidigt uttrycker sjuksköterskor ett 
behov av att få djupare förståelse för anhörigas perspektiv. För att kunna skapa en 
vårdrelation grundad på tillit är sjuksköterskan i behov av att anhöriga vågar delge sina 
tankar och upplevelser när patienten vårdas palliativt. Författarna till detta examensarbete 
har upplevt att ett gott bemötande och goda vårdrelationer är särskilt viktigt inom palliativ 
vård. Under utbildningen lär sig sjuksköterskestudenter hur patienters lidande ser olika ut 
och hur deras olika lidande kan lindras. Det upplevs dock av författarna som att anhörigas 
lidande skiljer sig från patientens lidande och det vore enligt författarna därför intressant att 
få ta del av deras upplevelser. De anhöriga är de som sitter bredvid och stöttar patienten 
under vårdtiden, de som för patientens talan när de inte själva kan samt de som lämnas kvar 
efter dödsfallet. Under verksamhetsförlagd utbildning har författarna uppfattat att det finns 
utrymme för förbättringar av vården för anhöriga. Det har av författarna även upplevts som 
att hälso- och sjukvårdspersonal har ett stort behov av att få ta del av de anhörigas 
perspektiv. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal får ta del av anhörigas upplevelser skulle 
de bättre kunna lindra anhörigas lidande och främja deras livskvalitet. Detta examensarbete 
är menat att ge fördjupad förståelse för anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs definitioner som är relevanta för detta examensarbete, palliativ vård 
och sjuksköterskans ansvar. Vidare beskrivs perspektiv inom palliativ vård, omgivningens 
betydelse för patienters upplevelser, teoretiskt perspektiv, problemformulering och syfte. 

2.1 Definitioner 
Begreppet ”anhörig” har i detta examensarbete använts för att beskriva en människa som är 
över 18 år och står i nära relation till en patient som vårdas palliativt. Socialstyrelsens 
termbank (2015) beskriver anhörig som en person bland de närmsta släktingarna eller i 
familjen.  

Begreppet ”patient” har i detta examensarbete använts för att beskriva en människa som är 
över 18 år och erhåller palliativ vård. Socialstyrelsens termbank (2015) beskriver patient som 
en person som får- eller är registrerad för att få hälso- och sjukvård.  

Begreppet ”hälso- och sjukvårdspersonal” används i detta examensarbete som samlingsnamn 
för samtlig omvårdnadspersonal och medicinsk vårdpersonal som kommer i kontakt med 
patient och anhöriga. Sjuksköterskan är därför inkluderad när begreppet hälso- och 
sjukvårdspersonal används. Socialstyrelsens termbank (2015) beskriver hälso- och 
sjukvårdspersonal som personer som i sitt arbete utför hälso- och sjukvård. När 
”sjuksköterskan” i bakgrunden benämns separat har endast sjuksköterskan specifikt 
omnämnts i refererad litteratur.  

2.2 Palliativ vård 
Den palliativa vården är en lindrande vård som tar vid när patientens sjukdom inte längre är 
möjlig att bota. Det är en helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi med syfte att skapa 
förutsättningar för främjad livskvalitet hos patient och anhöriga. Det kan ses som ett 
förhållningssätt där människans alla dimensioner tas i beaktning genom att se till 
människans sociala, fysiska, emotionella, etiska, existentiella och andliga behov. Döendet ses 
som en förväntad del av den palliativa vården och patientens värdighet bör bevaras och 
välbefinnandet värnas om genom hela processen (Socialstyrelsen, 2013; Strang & Beck-Friis, 
2012; World Health Organisation [WHO], 2015).  

Varje år avlider många människor som haft behov av palliativ vård. Samtidigt blir världens 
befolkning allt äldre, vilket ställer höga krav på vårdens resurser och kompetens inom 
området. Det är hälso- och sjukvården som har ansvar för att ge god palliativ vård genom att 
se till att vården anpassas efter människans individuella behov (Sciegaj & Behr, 2010; 
Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2015). Det finns idag större möjligheter för patienter att vårdas 
palliativt utanför sjukhusets väggar. För personer i behov av palliativ vård finns nu avancerad 
hemsjukvård, hospice och särskilda boenden som alternativ (Socialstyrelsen, 2013). Oavsett 
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var den palliativa vården äger rum så finns det ofta anhöriga som även dem är i behov av stöd 
och att känna sig delaktiga i vårdandet. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver därför kunna 
vårda och stötta både patient och anhöriga efter deras individuella behov (Socialstyrelsen, 
2013; WHO, 2012). Det finns framtagna riktlinjer som samtlig hälso- och sjukvårdspersonal 
inom palliativ vård ska följa. Dessa riktlinjer beskriver att symtom och smärta ska lindras 
med fokus på bevarande av patientens integritet och autonomi. Det ska finnas ett fungerande 
samarbete mellan olika professioner i team för att skapa en gemensam syn på individens 
behov. Kommunikationen och relationen mellan patient, anhörig och hälso- och 
sjukvårdspersonal bör främja god livskvalitet hos patient och anhöriga. Anhöriga ska 
erbjudas delaktighet i vården och stöd under själva sjukdomsförloppet likväl som efter 
dödsfallet. Hälso- och sjukvårdspersonalen behöver vara lyhörd för anhörigas behov samt 
vara observanta på tecken som oro och stress, något som hälso- och sjukvårdspersonalen 
också förväntas åtgärda (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2015).  

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Patientlagen (PL, SFS 2014:821) stadgas i 3 kap. 4 § att sjuksköterskan som hälso- och 
sjukvårdspersonal ska informera närstående gällande patientens hälsotillstånd och möjliga 
vårdmetoder om inte informationen kan lämnas till patienten. Samtlig hälso- och 
sjukvårdspersonal bär ansvar för att både patienten och närstående får given information 
anpassad efter deras individuella förutsättningar (PL, SFS 2014:821, 3 kap. 6 §). Det är därför 
av särskild vikt att sjuksköterskan tillsammans med ett mångprofessionellt arbetsteam ser till 
att anhöriga får korrekt och väsentlig information. Vidare ska sjuksköterskan värna om 
anhörigas och patienters delaktighet i vården samt det sociala nätverket som kan främja en 
god och värdig död (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 
stadgas i 6 kap. 1 § att sjuksköterskan som hälso- och sjukvårdspersonal ska värna om att 
vården utformas i samråd med patienten samt att utförandet av vården av patienten är 
omsorgsfull och respektfull. Patientens närstående ska ges möjlighet att delta i planerandet 
och genomförandet av vården om inte delaktigheten hindras av sekretess eller anses olämplig 
(PL, SFS 2014:821, 5 kap 3 §). Vidare ska anhöriga erbjudas stöd genom samtliga delar av 
vårdprocessen och där innefattas även tiden efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). 
Sjuksköterskor har ett moraliskt ansvar inom sjuksköterskeprofessionen att ge och utveckla 
god omvårdnad. Sjuksköterskan ska i sitt arbete främja en arbetsmiljö och vårdmiljö där 
människors värderingar, rättigheter, tro och seder respekteras. I sjuksköterskans arbete ingår 
ansvar för att tillräcklig, lämplig och korrekt information ges till patienter och anhöriga samt 
att informationen är anpassad till mottagaren, i syfte att i samråd ge god vård och 
behandling. Respektfullhet, visad medkänsla och lyhördhet är värdefulla egenskaper en 
sjuksköterska bör uppvisa i sin profession samt integritet och trovärdighet. Att främja god 
vård samt utveckla och upprätthålla omvårdnadens värdegrund är grundläggande i 
sjuksköterskans yrkesprofessionella ansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
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2.4 Perspektiv inom palliativ vård 
Utifrån tidigare forskning och relevanta styrdokument beskrivs sjuksköterskans perspektiv 
samt patientens perspektiv inom palliativ vård. 

2.4.1 Sjuksköterskans perspektiv  

När vården övergår till att bli palliativ och lindrande är det viktigt att sjuksköterskan är 
närvarande för patient och anhöriga. Sjuksköterskan behöver visa sig tillgänglig och fortsätta 
samtala med patient och anhöriga (Strang & Beck-Friis, 2012). Trots tydligt beskrivna 
riktlinjer och styrdokument gällande sjuksköterskans ansvar inom palliativ vård är vårdandet 
i livets slutskede komplext och ibland svårtillämpat för sjuksköterskor. De uttrycker att de 
vill spendera mycket tid med anhöriga, men att tiden är en bristvara inom vården. 
Tidsbristen försvårar möjligheten för dem att lära känna de anhöriga. Det krävs att 
sjuksköterskorna är bra på att prioritera bland arbetsuppgifterna för att kunna skapa tid för 
att vårda relationen till anhöriga (McLeod, Tapp, Moules, Campbell, 2010). Sjuksköterskor 
beskriver vidare att tiden med anhöriga är värdefull för att få en god uppfattning om 
relationerna inom familjen. Att lära känna anhöriga och få en bättre uppfattning om deras 
individuella behov och förutsättningar i vården är gynnsamt för patienten, anhöriga och 
sjuksköterskan. På så vis kan sjuksköterskan på bästa sätt anpassa stödet för anhöriga och 
erbjuda delaktighet i vården efter anhörigas önskan och förutsättningar (McLeod et al., 2010; 
Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett, 2012). Sjuksköterskor upplever det betydelsefullt 
att i ett tidigt skede arbeta för att etablera en god, tillitsfull vårdrelation till anhöriga. Både 
för att patientens vård ska bli optimal, men också för att anhöriga ska våga dela med sig av 
sina behov och känslor. Men uttryckta känslor och behov behöver även kunna bemötas och 
vårdas av sjuksköterskan för att relationen till anhöriga ska bli vårdande, vilket 
sjuksköterskorna anser kräver fördjupad kunskap och förståelse för anhörigas perspektiv. De 
uttrycker samtidigt att relationen till de anhöriga bör värnas om och inte stressas fram. Enligt 
sjuksköterskor utvecklas relationen till anhöriga i en process, där en viktig del är öppen och 
ärlig kommunikation från båda håll (da Silva & da Silva Lima, 2014; McLeod et al., 2010; 
Namasivayam et al., 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt informerar 
anhöriga om hur patientens tillstånd utvecklas och vilka eventuella symtom som kan uppstå. 
Sjuksköterskor upplever att anhöriga då bättre kan förbereda sig och hantera symtom när de 
väl uppkommer (Namasivayam, et al., 2012). Trots sjuksköterskors starka vilja att lindra 
lidandet så orsakar bristande kunskap om anhörigas perspektiv att sjuksköterskor känner sig 
osäkra och obekväma i anhörigas närvaro. De uttrycker att de har svårt att bidra till givande 
samtal samt att osäkerheten gör att de väljer att spendera så lite tid som möjligt med 
patienten och anhöriga. När sjuksköterskorna får ökad förståelse för anhörigas skiftande 
behov känner de sig tryggare i mötet med anhöriga. Vilket gör att de upplever att de bättre 
kan bemöta anhörigas känslor och bidra till en god, tillitsfull vårdrelation (Arbour & 
Wiegard, 2013; da Silva & da Silva Lima, 2014; McLeod et al., 2010). 
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2.4.2 Patientens perspektiv  

Svårt sjuka och döende patienter kan ha symtom som smärta, stark oro, förvirring, ångest, 
illamående, depression och trötthet. De är i behov av palliativ vård för att lindra lidande och 
uppnå så god livskvalitet som möjligt (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2015). Det är viktigt att 
vårdande hälso- och sjukvårdspersonal värnar om patientens självbestämmande, för att 
bevara deras autonomi. Patienten har då större möjlighet att uppleva kontroll över sin 
situation (Milberg et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013; Spichiger, 2009). En del patienter 
känner frustration över att vara beroende av hälso- och sjukvårdspersonal. Men en del 
beskriver också negativa känslor över att behöva anhörigas hjälp för att klara av basala 
vardagsbestyr (Milberg et al., 2012). Vidare beskriver patienter att det är betydelsefullt när 
det finns kontinuitet bland hälso- och sjukvårdspersonalen som vårdar. Kontinuiteten 
främjar patienternas tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket medför att de har större 
möjlighet att uppleva trygghet (Milberg et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013; Spichiger, 2009). 
Patienter uttrycker vikten av att få information om sjukdomens utveckling, då det underlättar 
deras mentala förberedelse och ger dem djupare förståelse för deras situation. Informationen 
som ges till patienter bör vara sanningsenlig och tydlig under hela vårdprocessen för att 
minska risken för oro och chock när sanningen slutligen ges. Hälso- och sjukvårdspersonal 
bör ge samstämmig information eftersom patienter tenderar att fokusera på den mest 
positiva informationen som ges, vilket kan inge ett falskt hopp (Meeker, Waldrop, Schneider 
och Case, 2014; Milberg et al., 2012). Patienter som vårdas palliativt kan uppleva flera 
besvärande symtom samtidigt. När patienter känner smärta ökar inte endast det fysiska 
lidandet utan även det psykiska lidandet. Det är därför viktigt att symtomlindringen är väl 
kontrollerad av hälso- och sjukvårdspersonalen (Dong, Butow, Tong, Agar, Boyle, Forster & 
Stockler, 2015; Milberg et al., 2012; Socialstyrelsen, 2013). Patienter uttrycker att symtomen 
upplevs som en överhängande fysisk nedgång. En del blir mer känsliga mot andnöd och 
ångest som för dem innebär att döden närmar sig. Dem beskriver lidandet som en berg- och 
dalbana där antalet symtom och intensiteten hos symtomen oväntat kan öka vilket medför 
stor ångest. Patienters upplevda svaghet och trötthet kan göra dem oförmögna att ägna sig åt 
de aktiviteter de hade önskat kunna genomföra (Dong et al., 2015).  

2.5 Omgivningens betydelse för patienters upplevelser  
Den fysiska miljön, människors varande och görande samt den värdegrund som saknas eller 
finns i omgivningen är delar som tillsammans utgör ett omgivande vårdklimat. Samtliga 
delar är betydelsefulla och avgör hur vårdklimatet upplevs av såväl patienter som anhöriga 
(Edvardsson & Wijk, 2009). En välvårdad och omhändertagen miljö gör att patienterna 
upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen bryr sig om de som vårdas där samt upplever 
högre grad av trygghet och trivsel. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen ser 
till att omgivningen upplevs hemtrevlig och välkomnande av patienterna (Edvardsson & 
Wijk, 2009; Moore, Carter, Hunt & Sheik, 2013; Rowlands & Noble, 2008). Att hälso- och 
sjukvårdspersonalen vågar sprida glädje och vara glada bidrar till en mer avslappnad 
stämning för många patienter, då det lättar upp den redan tunga vardagen för patienter inom 
palliativ vård (Rowlands & Noble, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt 
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gentemot patienterna och deras förmåga att lyssna, ta sig tid och interagera med patienter 
minskar ängslan och främjar välbefinnandet. Medan stressad och frånvarande hälso- och 
sjukvårdspersonal orsakar att omgivningen upplevs ogynnsam (Edvardsson & Wijk, 2009; 
Moore et al., 2013; Rowlands & Noble, 2008). Det förekommer att patienter känner sig 
instängda och begränsade när de vårdas på annan plats än i hemmet. Samtidigt uttrycks en 
känsla av säkerhet när patienten vårdas på en plats där det finns kompetent personal och 
medicinska hjälpmedel tillgänglig dygnet runt (Spichiger, 2009). När patienterna vårdas i en 
omgivning där de tillåts att få ägna sig åt aktiviteter de värdesätter upplevs detta som 
betydelsefullt. Aktiviteterna fungerar som distraktion för patienterna och kan få dem att 
fokusera på annat än den fortskridande sjukdomen och den närmande döden (Edvardsson & 
Wijk, 2009; Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson & Friedrichsen, 2012).  

2.6 Teoretiskt perspektiv 
I detta examensarbete har Katie Erikssons omvårdnadsteori använts som teoretiskt 
perspektiv. Människan beskrivs utifrån ett holistiskt synsätt som är samstämmigt med 
rekommendationer för arbetet inom palliativ vård. Grundmotivet till allt vårdande beskrivs 
som kärlek och barmhärtighet. Människan ses som en helhet av kropp, själ och ande där 
hälsa inte enbart innebär avsaknad av sjukdom. Det är en process där människan strävar 
efter att uppnå helhet genom ett uthärdligt lidande (Eriksson, 2014; Eriksson 2015a; 
Eriksson, 2015b). 

2.6.1 Lidande 

Det finns tre olika typer av lidande; sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 
Sjukdomslidandet är det lidande som tillkommer av sjukdomen, rädslan inför vad som 
komma skall samt den fysiska smärtan och obehaget som sjukdomen för med sig. 
Livslidandet berör människans syn på sig själv och på vad ett gott liv innebär, ett lidande som 
tillkommit av de begränsningar som sjukdomens symtom medfört. Vårdlidandet är lidandet 
orsakat av brister eller vårdens tillkortakommanden i vårdsituationer, när människan inte 
känner sig lyssnad på eller tagen på allvar i sina farhågor och i sitt lidande. Lidandet kan ses 
som ett drama med tre akter: bekräftelsen av lidandet, att vara i lidandet och försoningen 
med lidandet. Vidare beskrivs hur människan söker efter en medaktör som kan bekräfta 
lidandet för att skapa möjlighet att utkämpa lidandets kamp, vilket kan leda till att försoning 
kan nås (Eriksson, 2015a). Människan strävar alltid efter att lindra sitt lidande, oavsett hur 
lidandet har tillkommit. I lidandets kamp försöker människan antingen befria sig helt från 
det outhärdliga lidandet genom att ge upp eller genom att möta sitt öde och försonas med 
det. Det behövs hopp för att kunna försonas med sitt lidande. Genom att trösta människan 
som lider kan både tillit och hopp inges. Förmågan att möta och lindra andra människors 
lidande är beroende av hur människan själv har mognat genom upplevelsen av det egna 
lidande. I grunden är det kärleken som får människan att vilja lindra andras lidande, oavsett 
relationen till den andre. Lidandet behöver bekräftas för att människan ska kunna resa sig 
och ta lärdom från sin upplevelse. Det går att lindra lidande genom att välkomna-, informera- 
och göra människor delaktiga i vården, genom att möta dem med värdighet, svara på deras 
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frågor samt bekräfta dem. Genom att ge lidandet en plats i vården och se människan som en 
helhet av kropp, själ och ande ges större möjlighet att uppnå hälsa (Eriksson, 2015b). 

2.6.2 Vårdande 

Eriksson (2015a) beskriver vårdandet som något naturligt tillhörande människan och hennes 
beteende. Vårdandet är essensen hos flertalet vårdyrken och är menat att främja hälsa. Själva 
substansen i vårdandet är att ansa, leka och att lära, vilket ska innefatta hela människan i 
kropp, själ och ande.  

”Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 
åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag samt en 
känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta, eller stödja) 
hälsoprocesserna.” (Eriksson, 2015a, s. 7). 

Kärnan i vårdandet kan ses som tro, hopp och kärlek. Förutsättningar för att människan ska 
uppnå helande genom vårdandet är att hon upplever tillit, kroppsligt- och andligt välbehag, 
tillfredsställelse samt att känna att hon är i utvecklingen mot hälsa. Människan i sin helhet 
består av kropp, själ och ande med olika behov och begär. De behov människan har beskrivs 
genom ett holistiskt synsätt som innefattar organiska-, emotionella-, kulturella-, utvecklings- 
och andliga behov. Människans behov samt begären efter liv, kärlek, mening och relationer 
påverkar individens kroppsliga-, själsliga- och andliga välbefinnande. Den egna hälsan kan 
upplevas i samspel med sin familj och sina vänner där de ägnar sig åt en form av naturlig 
vård som skapar välbehag och tillfredsställelse genom att tillsammans ansa, leka och lära. 
Människan är en naturlig vårdare som bygger sin vård på ömsesidigheten till andra. Det 
professionella vårdandet ses som en högre utvecklad form av att ansa, leka och lära, där 
vänskapen är professionell. Ett utfört vårdarbete behöver dock inte betyda att personen 
faktiskt vårdar (Eriksson, 2015b). Vården delas i naturlig vård, grundvård och specialvård. 
Naturlig vård tillfredsställer de behov alla människor har, oberoende av hur deras hälsa ser 
ut. Det är den naturliga vården vi finner i relationen till andra människor, det vi ser som 
vänskap och något som inger hopp. Grundvården ser till patientens grundläggande organiska 
behov, såsom nutrition, elimination, sömn, vila och daglig hygien. När grundvården inte 
räcker till kan patienten vara i behov av specialvård. Specialvården inriktas mot specifika 
hälsohinder och kan vara kirurgisk, medicinsk, psykiatrisk eller rehabiliterande, för att ge 
några exempel (Eriksson, 2014).  
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2.7 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att antalet människor i behov av palliativ vård är stort. Inom palliativ 
vård ska patientens och anhörigas välbefinnande värnas om samt relationen och 
kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga bör vara god. Sjuksköterskor 
inom palliativ vård arbetar för att lindra lidande och öka livskvaliteten för anhöriga och 
patienter, vilket bör ske i nära samarbete med anhöriga. Sjuksköterskor är också ansvariga 
för att ge god likvärdig vård till alla individer samt erbjuda stöd till anhöriga. Tidigare 
forskning visar att sjuksköterskors förmåga att bemöta patienter som individer är avgörande 
för patienters möjlighet att uppleva välbefinnande inom palliativ vård. Vidare visar tidigare 
forskning att sjuksköterskor behöver ökad kunskap och förståelse för anhörigas upplevelser 
och individuella behov. Detta för att kunna skapa en god och tillitsfull vårdrelation, där 
anhörigas lidande kan lindras. När sjuksköterskor saknar kunskap och förståelse för 
anhörigas situation blir de osäkra i sin roll som vårdare, vilket orsakar oförmåga att skapa 
den vårdande relationen som anhöriga har rätt till. Genom att beskriva anhörigas upplevelser 
får sjuksköterskor möjlighet till djupare förståelse för anhörigas perspektiv. Den fördjupade 
förståelsen kan bidra till tryggare och mer förstående sjuksköterskor som bättre kan lindra 
anhörigas lidande och främja deras livskvalitet när patienten vårdas palliativt. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. 

4 METOD 

Författarna till detta examensarbete har valt att använda en kvalitativ ansats, då Friberg 
(2012) beskriver att en kvalitativ ansats har som mening att skapa fördjupad förståelse för 
valt fenomen. Utifrån syftet har författarna som metod valt att en systematisk litteraturstudie 
med beskrivande syntes enligt Evans (2002). En beskrivande syntes innebär en strävan att 
genomgående i analysprocessen minimera omtolkning vid beskrivningar av tidigare studier 
resultat (Evans, 2002). Data i detta examensarbete utgörs av kvalitativa vetenskapliga 
artiklar. Beskrivning av urvalsprocess, datainsamling, genomförande, dataanalys och etiska 
överväganden följer nedan.  
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4.1 Urval och datainsamling 
Urvalsprocessen inleddes med att söka efter relevant data, då första steget i analysprocessen 
enligt Evans (2002) är att primärdata i form av vetenskapliga artiklar söks fram och väljs ut. 
Enligt Friberg (2012) ska en studie med kvalitativ ansats inledas med en sedvanlig 
litteratursökning i enighet med Östlundh (2012). Författarna genomförde därför en 
litteratursökning bestående av två faser, den inledande- och den egentliga 
litteratursökningen enligt Östlundh (2012) i databaserna CINAHL plus och PubMed. Den 
inledande litteratursökningen var en bredare sökning som genomfördes för att bidra till 
översikt av området som var av intresse att studera. Översikten säkerställde att det fanns 
tillräckligt med data som underlag för att genomföra detta examensarbete och fungerade som 
hjälp för att avgränsa problemområdet. Översiktssökningen genomfördes utan avgränsningar 
och med ämnessökorden palliative care, family members och experiences. I enighet med 
Östlundh (2012) och Friberg (2012) formulerades därefter ett problem av vårdvetenskaplig 
karaktär för att motivera syftet med detta examensarbete. Den egentliga litteratursökningen 
inleddes med att planera för hur sökningen skulle systematiseras för att underlätta processen 
av dataurval. Då tillkom ytterligare ämnessökord som kombinerades på olika vis och en mer 
begränsad sökning påbörjades med hjälp av inklusionskriterier, exklusionskriterier och 
avgränsningar. Att de vetenskapliga artiklarna beskrevs ur anhörigas perspektiv, att 
patienterna vårdades palliativt, att artiklarna var kvalitativa och att de besvarade 
examensarbetets syfte var inklusionskriterier för utvald data. Palliativ vård i hemmet, på 
sjukhus och på särskilda boenden inkluderades i urvalet av data då de är potentiella 
arbetsplatser för allmänsjuksköterskan. Avgränsningar som gjordes vid litteratursökningar 
var att data var publicerad på engelska eller svenska samt att den var publicerad mellan år 
2006-2016. I CINAHL plus gjordes även avgränsningen att artiklarna skulle vara peer 
reviewed, vilket inte var en möjlighet i databasen PubMed. För flertalet av sökningarna 
gjordes även avgränsningen att artiklarna skulle vara tillgängliga i full text. För att detta 
examensarbete skulle bidra till ökad kunskap för just allmänsjuksköterskan exkluderades 
data som krävde att sjuksköterskan hade specialistutbildning. Data som beskrev upplevelser 
inom pediatrisk palliativ vård exkluderades, då dessa studier visade sig innehålla väsentliga 
skillnader gentemot vuxen palliativ vård. Friberg (2012) beskriver att valda ämnessökord ska 
ha sin utgångspunkt i valt fenomen. Ämnessökord som användes var; caregivers, end of life 
care, family, family carer, family members, hospice, next of kin, palliative, palliative care, 
relatives, spouses, terminal care och terminally ill. Begreppet upplevelser översattes till 
experiences och användes som ämnessökord i litteratursökningen. För att få fram data som 
besvarade examensarbetets syfte kombinerades ovan nämnda ämnessökord med operatorn 
AND på olika sätt, vilket främjade sökandet av data. I bilaga A: Sökmatris redovisas de 
sökningar som genererade artiklarna som inkluderats i examensarbetet samt vilka 
ämnessökord som användes och hur dessa kombinerades. Urvalet av data började med att 
författarna läste titlarna till de artiklar sökningen gav. Om titeln såg ut att överensstämma 
med syftet till detta examensarbete så lästes även artikelns abstract. I bilaga A: Sökmatris 
redovisas antal abstract författarna läste vid respektive sökning. Om den vetenskapliga 
artikelns abstract beskrev innehåll som svarade på examensarbetets syfte lästes artikeln i sin 
helhet. Samtliga valda artiklar kvalitetsgranskades och poängsattes utifrån 
kvalitetsgranskningsfrågor. Poängen redovisas tillsammans med de utvalda vetenskapliga 
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artiklarna i bilaga B: Artikelmatris. Kvalitetsgranskningsfrågorna som används vid 
kvalitetsgranskningen är inspirerade av Friberg (2012). Frågorna och svaren finns redovisade 
i bilaga C: Kvalitetsgranskning. De frågor som valdes ut var de som författarna ansåg kunna 
ge svar på vilken kvalitet den vetenskapliga artikeln hade. De frågor som förekom i Friberg 
(2012) men inte togs med i denna kvalitetsgranskning var de som krävde fördjupade 
metodkunskaper. Varje fråga som besvarades med ett ”ja” gavs ett poäng. En artikel kunde få 
som mest tio poäng. Vetenskapliga artiklar med ett till tre poäng ansågs vara av låg kvalitet, 
fyra till sex poäng ansågs vara av medelhögkvalitet och sju till tio poäng ansågs vara av hög 
kvalitet. I detta examensarbete har enbart artiklar av hög kvalitet använts.  

4.2 Genomförande och analys  
När författarna till detta examensarbete hade valt ut elva artiklar, granskat och godkänt valda 
artiklar ansåg författarna att tillräckligt med data var funnen och då inleddes 
analysprocessen. Därmed var det första steget i Evans analysmetod (2002) genomfört. De 
vetenskapliga artiklar som inkluderades lästes igenom flera gånger av båda författare för att 
få en fördjupad förståelse för studiernas innehåll och resultat. Därefter påbörjades andra 
steget i analysprocessen, som enligt Evans (2002) är att identifiera nyckelfynd i varje enskild 
studies resultat. Nyckelfynden som svarade på examensarbetets syfte identifierades och 
godkändes av båda författarna. Därefter samlades samtliga identifierade nyckelfynd i sin 
originalform på engelska. Det tredje steget i analysmetoden enligt Evans (2002) är att 
identifiera olikheter inom respektive tema. Detta ledde till fram till tre teman med två 
subteman vardera. I det fjärde steget i analysprocessen skrev författarna i enighet med Evans 
(2002) en sammanhängande resultattext på svenska som presenterade teman och respektive 
subteman. Författarna valde att använda en del av nyckelfynden som citat från 
originalartiklarna och lade till dessa i resultattexten för att förstärka förståelsen för det 
beskrivna fenomenet i enighet med Evans (2002). I tabell 1 presenteras exempel på 
nyckelfynd, teman och subteman för att styrka analysprocessens genomförande. Författarna 
valde att inte översätta nyckelfynden till svenska innan en sammanhängande text skulle 
utformas. Detta för att i största mån arbeta textnära och minimera risken för vidare 
omtolkning. I samband med skrivandet av resultatet har författarna kontinuerligt gått 
tillbaka och läst varje originalartikel för att verifiera vald datas äkthet. Författarna har läst 
igenom samtlig text för att ytterligare säkerställa förståelsen för det beskrivna fenomenet. En 
beskrivande syntes användes för att få fram essensen som beskrev den självupplevda 
erfarenheten av fenomenet (Evans, 2002).  
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

 

Nyckelfynd 

 

Tema 

 

Subtema 

”.. it is to be constantly 
worried, standing by ready to 
come to the rescue to 
perserve life.” 

”..a worry that if they were 
not present, there was a risk 
that the old person would not 
receive the care they were 
entitled to.” 

”Feelings of insufficiency and 
a troubled conscience arise 
when one cannot meet one’s 
responsibility..” 

”I said ’it’s my fault’. And she 
[hospice nurse] said ’don’t 
blame yourself’. I said ’no it’s 
my fault’. She said ’why?’ I 
said ’because I wasn’t here’.” 

 

 

 

 

 

Ansvar 

 

 

 

Att uppleva oro 

 

 

 

 

Att uppleva skuld 

 

4.3 Etiska överväganden 
I detta examensarbete har CODEX (2016) etiska regler och riktlinjer följts för att minimera 
risk för förvrängning av forskningsprocessen. Litteratursökningens genomförande samt 
utvald data redovisas i examensarbetets bilagor för att påvisa etiskt korrekt metod vid 
sökning och insamling. Artiklarna valdes ut efter redovisade inklusionskriterier och 
exklusionskriterier, för att undvika förvrängning av examensarbetets resultat. För att granska 
de vetenskapliga artiklarnas kvalitet har författarna utformat granskningsfrågor som 
inspirerats av de frågor som beskrivs av Friberg (2012). Under granskningen har även de 
vetenskapliga artiklarnas etiska överväganden och ställningstaganden kontrollerats. En 
analys med beskrivande syntes har valts i denna systematiska litteraturstudie för att genom 
att arbeta textnära minimera risken för ohederlig omtolkning av resultatet. Samtlig använd 
litteratur och data är refererad enligt American Psychological Association (2016) för att 
förhindra fabricering och plagiering av data. För att minimera risken för feltolkning vid 
översättning från de vetenskapliga artiklarnas engelska språk till svenska har grundliga 
kontroller skett vid översättning av svårbedömda ords innebörd. 
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5 RESULTAT 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. Efter analys av 
elva stycken kvalitativa, vetenskapliga artiklar kunde tre teman och sex subteman urskiljas. 
Samtliga teman redogörs i löpande text och stryks med citat. En översikt av de framkomna 
teman och subteman presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Teman och subteman. 

 

Teman 

 

Subteman 

 

Övergivenhet 
• Att uppleva social isolering 
• Att uppleva ensamhet 

 

Ansvar 
• Att uppleva oro 
• Att uppleva skuld 

 

Välbefinnande 
• Att uppleva tröst 
• Att uppleva trygghet 

5.1 Övergivenhet 
Ur temat Övergivenhet kunde följande subteman urskiljas: Att uppleva social isolering och 
Att uppleva ensamhet. När patienten vårdades palliativt kunde de anhöriga uppleva 
övergivenhet. Övergivenheten uppkom genom att de anhöriga inte fick stöd från andra 
anhöriga och därför inte kunde ägna sig åt sitt egna vardagsliv, vilket orsakade en upplevelse 
av social isolering. De anhörigas upplevelse av övergivenhet ökade när de inte hade andra 
anhöriga att dela sin situation med och det förstärkte den upplevda sociala isoleringen. När 
stöd och avlastning från hälso- och sjukvårdspersonalen uteblev orsakade det en upplevelse 
av ensamhet för de anhöriga. Den upplevda ensamheten förstärktes när de anhöriga såg 
patienten lida men inte kunde lindra deras lidande och det bidrog till upplevelsen av 
övergivenhet.  

5.1.1 Att uppleva social isolering 

Anhöriga upplevde ett stort behov av att få hjälp från omgivningen, då det innebar en stor 
omställning för de anhöriga när patienten utvecklade behov av palliativ vård. De anhöriga 
hade förväntat sig att fler anhöriga skulle visa sitt engagemang och visa förståelse i den svåra 
situationen. Men när det omgivande stödet från andra anhöriga uteblev medförde det att de 
anhöriga upplevde sig socialt isolerade (Kalnins, 2006; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey 
& Martin, 2015).  
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”... It was okay at the beginning, but as she got worse, I found it very difficult actually. And felt 
really isolated. I mean it was only her (mother’s) friend and the neighbours acutally, and my 
husband, who would come around, and the boys, that kept me going really.” (Totman et al., 
2015, s. 501).  

Anhöriga kände att de behövde vara tillgängliga och finnas där för patienten dygnet runt och 
de vågade inte lämna patienten ensam ens i korta stunder. När det inte fanns några fler 
anhöriga som kunde underlätta anhörigas tidskrävande situation gjorde det att de blev 
tvungna att begränsa det egna livet. Det blev därmed svårt att upprätthålla ett eget socialt liv 
vid sidan av patienten och att vidhålla de egna intressena när all tid tillägnades patienten 
(Andersson, Ekwall & Hallberg, 2010; Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; 
Kalnins, 2006; Totman et al., 2015). ”Being isolated at home means staying at home most of 
the time being unwilling to leave the husband/father alone. There are fewer opportunities for 
keeping up one’s own interests…” (Brännström et al., 2007, s. 342). Begränsningen av det 
egna livet medförde att anhöriga kände sig socialt isolerade från omgivningen (Andersson et 
al., 2010; Brännström et al., 2007; Kalnins, 2006; Totman et al., 2015). 

5.1.2 Att uppleva ensamhet 

Ensamheten uppkom hos anhöriga när de insåg att livet tillsammans med patienten inte 
skulle återgå till det normala, utan att patientens vårdtid skulle avslutas först när döden tog 
vid. Trots att det fanns hälso- och sjukvårdspersonal närvarande som var involverade i 
vården av patienten upplevde de anhöriga att de var ensamma i sin unika och svåra situation. 
De ansåg att ingen annan person skulle kunna förstå sig på deras känslor eller kunna sätta sig 
in i just deras situation som anhöriga (Andersson et al., 2010; Totman et al., 2015). ”Feelings 
of being alone in the situation were evident, even if many other people were involved in the 
care.” (Andersson et al., 2010, s. 22). Samtidigt som anhöriga ville ha en väsentlig roll i 
vården av patienten var de beroende av hälso- och sjukvårdspersonalen för att situationen 
skulle kännas hanterbar. När anhöriga upplevde avsaknad av stöd och avlastning av hälso- 
och sjukvårdspersonalen i omhändertagandet av patienten kände de sig övergivna. Anhörigas 
redan upplevda ensamhet förstärktes av känslan av att vara övergiven av hälso- och 
sjukvårdspersonalen under vårdtiden (Brännström et al., 2007; Kalnins, 2006; Payne, 
Hawker, Kerr, Seamark, Roberts, Jarrett & Smith, 2007; Totman et al., 2015). . ”… Felt let 
down by professionals, and several described the desperation they felt when alone at a time 
of need.” (Totman et al., 2015, s. 500). Anhörigas upplevda ensamhet i vårdsituationen var 
särskilt påtaglig när de såg patienten lida, men inte kunde avhjälpa lidandet på något sätt 
(Kalnins, 2006).  

5.2 Ansvar 
Ur temat Ansvar kunde följande subteman urskiljas: Att uppleva oro och Att uppleva skuld. 
När patienten vårdades palliativt upplevde de anhöriga ett ansvar för patientens 
välbefinnande och att patientens lidande skulle lindras. Ansvaret medförde att anhöriga 
upplevde både oro och skuld. Den upplevda oron infann sig vid rädslan för att patienten 
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skulle behöva lida och att de anhöriga inte skulle kunna avhjälpa lidandet. Anhörigas 
upplevda skuld uppkom när de upplevde att de inte hann med eller kunde leva upp till det 
ansvar som förväntades av dem. Skuldkänslorna förstärktes även när de anhöriga upplevde 
att ansvaret var för ansträngande för dem.  

5.2.1 Att uppleva oro 

Det upplevda ansvaret över patientens välbefinnande medförde stor oro för de anhöriga. De 
upplevde oro för att patienten skulle spendera sin sista tid i livet i hemmet, då de var osäkra 
på att de skulle kunna hantera de fysiska och psykiska förändringar som kunde komma att 
ske (Kalnins, 2006). Anhöriga upplevde ett ansvar av att vara närvarande vid patientens sida 
stora delar av vårdtiden, då de var oroliga för patienten annars inte skulle få god vård av 
hälso- och sjukvårdspersonalen (Andersson et al., 2010, Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). 
”..a worry that if they were not present, there was a risk that the old person would not receive 
the care they were entitled to.” (Andersson et al., 2010, s. 21). Anhöriga kände ansvar över att 
avhjälpa patientens symtom och lidande, men kände stor ängslan när det inte fanns något de 
kunde göra. När väl patienten började uppvisa fysiska symtom på att döden var nära 
upplevdes det skrämmande för anhöriga (Andersson et al., 2010; Kalnins, 2006; Mossin & 
Landmark, 2011). Anhöriga upplevde sig ansvariga över att se till att patienten hade anhöriga 
vid sin sida vid dödsfallet för att inte behöva dö i ensamhet. De var hela tiden på sin vakt för 
att se livshotande symtom och var beredda på att behöva vidta åtgärder för att behålla 
patienten vid liv (Brännström et al., 2007; Totman et al., 2015). ”… it is to be constantly 
worried, standing by ready to come to the rescue to perserve life.” (Brännström et al., 2007, s. 
341). Anhörigas upplevda ansvar orsakade att anhöriga hade svårt att leva ett normalt liv. De 
hade svårigheter att få den egna vardagen att fungera då det fanns en ständig rädsla över den 
närmande döden. Att aldrig kunna känna sig trygg med att patientens tillstånd var bestående 
upplevdes mycket oroväckande för de anhöriga (Brännström et al., 2007; Totman et al., 
2015; Wong & Chan, 2007). Stressen över att vid flertalet tillfällen ha behövt förbereda sig för 
patientens bortgång var svårhanterad för de anhöriga. Att behöva känna att varje möte med 
patienten kunde vara det sista kändes svårt för anhöriga och skapade stor ängslan (Hardy, 
King & Rodriguez, 2014; Hawker, Kerr, Payne, Davis, Roberts, Jarrett, Roderick & Smith, 
2006; Wong & Chan, 2007).  

5.2.2 Att uppleva skuld 

Anhöriga upplevde att de bäst kände till patientens behov och vad som bidrog till patientens 
välbefinnande. De anhöriga upplevde dåligt samvete och skuldkänslor när de inte var 
tillräckligt närvarande vid patientens sida under vårdtiden och inte hade möjlighet att delta i 
vården av patienten. De upplevda skuldkänslorna gentemot patienten gjorde att de istället 
försökte finna andra sätt att finnas där som stöd för patienten samt genom att besöka 
patienten ofta. Ansvaret anhöriga kände för patientens välbefinnande och lindrade lidande 
medförde upplevd skuld när de anhöriga kände att de inte levde upp till det ansvar som 
förväntades av dem (Andersson et al., 2010; Brännström et al., 2007). ”Feelings of 
insufficiency and a troubled conscience arise when one cannot meet one’s responsibility..” 
(Brännström et al., 2007, s. 341). Anhöriga spenderade stor del av tiden med att se till att 
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patienten fick bästa möjliga vård. Det förkom att den ömma relationen mellan patienten och 
anhöriga då föll i glömska, vilket orsakade upplevd skuld (Totman et al., 2015). Anhöriga 
kände att de varken hade tid för sig själva eller att de spenderade tillräckligt mycket tid med 
patienten. Samtidigt kände anhöriga ett ansvar för att kunna hantera både det egna livet 
samt finnas där för patienten och de klandrade sig själva när de inte klarade av båda 
uppgifterna (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011; Totman et al., 2015). Att 
uppleva ett ständigt ansvar över att se till att patientens behov blev tillfredsställda upplevdes 
ansträngande för anhöriga. De anhöriga fick dock dåligt samvete för att de upplevde att 
ansvaret kändes betungande. Det kändes även skamligt att uttrycka de egna behoven av stöd 
och vård när patienten var den som var lidande (Mossin & Landmark, 2011). Det var väldigt 
viktigt för de anhöriga att få vara med patienten vid dödsfallet och när detta av skilda 
anledningar inte var möjligt så kände de anhöriga sig skyldiga och besvikna på sig själva. 
Besvikelsen och skulden uppstod då de upplevde ett ansvar för att finnas där och se till att 
patienten fick ett fint avslut (Wong & Chan, 2007). 

5.3 Välbefinnande 

Ur temat Välbefinnande kunde två subteman urskiljas: Att uppleva tröst och Att uppleva 
trygghet. När patienten vårdades palliativt kunde de anhöriga uppleva välbefinnande. 
Välbefinnandet uppkom när de anhöriga hade möjlighet vara delaktiga i vården av patienten 
då det genererade en upplevelse av tröst. De anhörigas välbefinnande ökade när de fick 
bekräftelse och stöd från omgivningen då det upplevdes tröstande för de anhöriga. Anhöriga 
kunde uppleva trygghet genom god kommunikation samt goda relationer till hälso- och 
sjukvårdspersonalen vilket förstärkte de anhörigas upplevda välbefinnande.    

5.3.1 Att uppleva tröst 

Trots att det var en svår tid för anhöriga när patienten vårdades palliativt kunde anhöriga 
uppleva ett välbefinnande genom tröst i vårdsituationen. Det upplevdes tröstande för 
anhöriga när de kände att de fått visa sin tacksamhet till patienten genom att ha varit delaktig 
i att patienten fick en god sista tid i livet. Möjligheten att ha fått vara delaktiga i vården av 
patienten och att ha fått hjälpa till att lindra patientens lidande gjorde att de anhöriga kunde 
finna ett visst välbefinnande under vårdtiden (Andersson et al., 2010; Holdsworth, 2015; 
Totman et al., 2015). ”I’m pleased that everybody helped me to help.” (Holdsworth, 2015, s. 
838). Det var betydelsefullt för de anhöriga att de fått göra den sista tiden behaglig för 
patienten. Vetskapen om att patienten fått god symtomlindring och besparats från lidande 
genom god och lindrande vård upplevdes tröstande för anhöriga. Det var även viktigt för 
anhöriga att de haft möjlighet att spendera mycket tid med patienten innan dödsfallet. Tiden 
tillsammans med patienten och möjligheten att ha kunnat uppfylla patientens sista 
önskningar gav de anhöriga upplevelse av tröst (Brännström et al., 2007; Kalnins, 2006; 
Mossin & Landmark, 2011; Payne et al, 2007). Att känna uppskattning och stöd från hälso- 
och sjukvårdspersonalen samt andra anhöriga i samma situation var betydelsefullt för att 
vårdtiden skulle kännas god för de anhöriga. När omgivningen även gav de anhöriga 
bekräftelse på att de gjort allt de kunnat för patienten kunde bekräftelsen generera tröst som 
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underlättade för de anhöriga. Det upplevdes även tröstande när hälso- och 
sjukvårdspersonalen tog sig tid att se och lyssna till patientens behov och samtidigt också 
kunde stötta de anhöriga i vårdsituationen (Andersson et al., 2010; Brännström et al., 2007; 
Lundberg et al., 2013). ”Feelings of being consoled become apperent when the team members 
are willing to see and listen to their loved ones, and when they are available, present in the 
home, sharing the responsibility with the close relatives.” (Brännström et al., 2007, s. 341). 
När livets slut närmade sig och patienten mådde allt sämre upplevde anhöriga dödens 
närmande som en lättnad om den var förväntad och naturlig. De ansåg att döden skulle 
lindra patientens lidande och befria patienten från sin sjuke kropp. Denna vetskap sågs som 
en tröst som gjorde det lättare för anhöriga att hantera tanken på döden. Det upplevdes även 
tröstande för anhöriga att veta att patienten levt ett långt och rikt liv tills dess att döden tog 
vid (Andersson et al., 2010; Mossin & Landmark, 2011). När patienten tycktes ha försonats 
med att döden var nära medförde det ett lugn till de anhöriga. Ett lugnt avslut tillsammans 
med patienten bidrog till att anhörige kunde uppleva sig tillfreds med vården i livets 
slutskede (Kalnins, 2006; Totman et al., 2015). 

5.3.2 Att uppleva trygghet 

Anhörigas upplevda välbefinnande när patienten vårdades palliativt uppkom när de upplevde 
trygghet. Att de anhöriga kände hälso- och sjukvårdspersonalen väl och att de hade en god 
relation till patienten var betydelsefullt för anhörigas upplevda trygghet. När de såg att 
patienten fick god, individanpassad vård upplevdes även det betryggande för de anhöriga 
(Brännström et al., 2007; Hawker et al., 2006). Anhöriga såg kompetent hälso- och 
sjukvårdspersonal som en väsentlig tillgång, som kunde avlasta de anhöriga i 
omhändertagandet av patienten. När de visste att de kunde få avlastning av hälso- och 
sjukvårdspersonal som de kände sig trygga med kunde de anhöriga fokusera på att vårda 
relationen till patienten. Vetskapen om att det ständigt fanns hälso- och sjukvårdspersonal 
tillgänglig att kontakta för att få stöd och avlastning av upplevdes som en essentiell källa till 
trygghet (Andersson et al., 2010; Brännström et al., 2007; Hardy et al, 2014; Holdsworth, 
2015; Totman et al., 2015). ”… The support network provided a sense of security and shared 
responsibility, underpinned by reliable care package.” (Totman et al., 2015, s. 500). 
Tryggheten de anhöriga upplevde när de visste att hälso- och sjukvårdspersonalen fanns där 
för att även ta hand om och stödja de anhöriga medförde att anhöriga kunde finna 
välbefinnande under vårdtiden (Brännström et al., 2007; Holdsworth, 2015; Totman et al., 
2015). Att de anhöriga fick ärlig och tydlig information av hälso- och sjukvårdspersonalen 
gällande vården av patienten var viktigt för dem. Även om informationen ibland upplevdes 
tung att ta del av upplevde anhöriga att det kändes tryggare att veta vad som komma skulle 
än att leva i ovisshet (Lundberg et al., 2013; Mossin & Landmark, 2011). ”Even if it is also 
hard to know, I think it is better than not knowing, just wondering. Yes, it is positive, even if 
it is hard. To be present and to know what is going on.” (Mossin & Landmark, 2011, s. 385). 
Det var även viktigt för anhöriga att patienten kände trygghet och var rofylld i vården i livets 
slut. Att även de anhöriga blev omhändertagna och fick svar på funderingar av kunnig hälso- 
och sjukvårdspersonal kändes betryggande i den sköra sista tiden tillsammans med 
patienten. När de anhöriga också kunde få patienten att känna sig trygg medförde det att de 
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kände sig tillfreds med vården i livets slutskede (Brännström et al., 2007; Hawker et al., 
2006). 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets syfte var att beskriva anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. 
Diskussionsdelen innefattar resultatdiskussion, metoddiskussion och etisk diskussion. I 
resultatdiskussionen har det viktigaste i resultatet lyfts fram relaterat till examensarbetets 
syfte. Detta har sedan styrkts och jämförts med detta examensarbetets teoretiska perspektiv 
samt tidigare forskning som presenterats i bakgrunden. I metoddiskussionen redogörs för 
styrkor och svagheter med den valda metoden relaterat till examensarbetets syfte och 
resultat. Avslutningsvis sker en reflektion över etiska aspekter samt etiska problem i den 
etiska diskussionen.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att anhöriga beskrev att förståelsen från andra anhöriga var betydelsefull 
för att de skulle orka med, men också att de behövde bli underlättade av andra anhöriga för 
att även kunna ägna lite tid till sig själv och sina egna behov. När det omgivande stödet 
uteblev från andra anhöriga medförde det att de upplevde sig socialt isolerade. Anhörigas 
upplevda sociala isolering kan relateras till Erikssons (2015a) beskrivning av livslidande, då 
anhörigas upplevelser var en form av lidande som uppkom vid begränsningar som patientens 
sjukdom medförde. Författarnas tolkning är att anhörigas behov av stöd från andra anhöriga 
ses utifrån Erikssons (2015a) beskrivning av hur människan söker efter en medaktör som kan 
bekräfta lidandet för att skapa möjlighet att utkämpa lidandets kamp. Först när människan 
utkämpat lidandets kamp kan försoning nås. Författarna till detta examensarbete anser att 
denna insikt är betydelsefull för sjuksköterskan som vårdare för att kunna lindra anhörigas 
lidande. Detta trots att sjuksköterskan inte själv kan ersätta rollen av andra anhöriga. Enligt 
Socialstyrelsen (2013) bör sjuksköterskan i sitt arbete värna om individens behov samt 
erbjuda anhöriga stöd genom samtliga delar av vårdprocessen. I framtagna riktlinjer för 
hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård framgår det även att det ska finnas ett 
fungerande samarbete mellan olika professioner i team (Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2015). 
Författarna anser att genom att sjuksköterskor tar del av kunskapen om bidragande orsaker 
till anhörigas upplevelser av social isolering kan de bättre hjälpa och stödja anhöriga i deras 
situation. Författarnas anser att sjuksköterskan kan främja arbetet över professionsgränserna 
och samordna grupper med samtalsstöd för anhöriga som saknar andra anhörigas förståelse 
och stöd. Utifrån detta kan färre anhöriga uppleva sig socialt isolerade i vårdsituationer till 
följd av saknad förståelse från andra i likande situation. 
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Resultatet visade att anhöriga upplevde ensamhet när de insåg att patienten aldrig skulle 
tillfriskna och deras gemensamma vardagsliv inte skulle kunna återgå till det normala. 
Författarnas tolkning är att när relationen tar slut så finns ändå begäret efter relationer och 
kärlek kvar, vilket kan orsaka ensamheten de upplever. Anhörigas upplevelser är då 
överensstämmande med Erikssons (2015b) beskrivning av människan som en helhet 
bestående av kropp, själ och ande med begär efter liv, mening och relationer. Hur väl dessa 
begär vårdas påverkar inte bara det kroppsliga välbefinnandet, utan även det själsliga- och 
andliga välbefinnandet hos människan (Eriksson, 2015b). Författarna anser att det är 
betydelsefullt att sjuksköterskor har förståelse för att anhörigas lidande i form av upplevd 
ensamhet kan orsakas av tankar på vad dödsfallet kan innebära för den egna individen. 
Tidigare forskning visar dock att det förekommer att sjuksköterskor känner sig oförmögna att 
bemöta anhörigas lidande, trots deras vilja att stötta både patienterna själva och patienternas 
anhöriga. Detta för att de saknar vidare kunskap om anhörigas behov (Arbour & Wiegard, 
2013; da Silva & da Silva Lima, 2014; McLeod et al., 2010). Kunskapen om de förändrade 
behov och begär som kan upplevas vid tankar på livet efter patientens bortgång är enligt 
författarna värdefull för sjuksköterskor i bemötandet av anhöriga. Författarna anser att 
denna kunskap skulle kunna göra att sjuksköterskor bättre kan möta anhörigas individuella 
lidande. Resultatet visade även att ensamheten förstärktes ytterligare hos de anhöriga när de 
saknade stöttning och avlastning från hälso- och sjukvårdspersonal i omhändertagandet av 
patienten. Detta trots att både Socialstyrelsen (2013) samt WHO (2012) belyser vikten av att 
hälso- och sjukvårdspersonalen ska vårda och stötta både patient och anhöriga efter 
individens behov, oavsett var den palliativa vården äger rum. Författarna relaterar detta till 
den tidskonflikt som sjuksköterskor beskriver i tidigare forskning. Sjuksköterskor beskriver 
hur de vill spendera mer tid med anhöriga, samtidigt som de upplever att tiden är en 
bristvara inom vården. De beskriver hur de själva behöver prioritera bort väsentliga 
arbetsuppgifter för att hinna med att finnas där för de anhöriga (McLeod et al., 2010). 
Anhörigas upplevelse av saknat stöd och bristande avlastning av hälso- och 
sjukvårdspersonalen är ett lidande som författarna även kan se i Erikssons (2015a) 
beskrivning av vårdlidande. Vårdlidande är lidande orsakat av vårdens brister eller 
tillkortakommanden och uppstår när människan inte känner sig lyssnad på eller tagen på 
allvar i sina farhågor och i sitt lidande (Eriksson, 2015a). Författarna anser att denna nya 
kunskap kan ge sjuksköterskor ökad förståelse för vårdens betydelse för de anhöriga samt att 
vårdens tillkortakommanden kan orsaka onödigt lidande för anhöriga. Vilket är mycket 
användbart i sjuksköterskors utvecklingsarbete för att tillvarata anhörigas upplevelser och 
erfarenheter av vården. Detta då sjuksköterskor enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) 
har ett moraliskt ansvar för att utveckla god omvårdnad. Författarnas tolkning utifrån detta 
är att sjuksköterskor kan bidra till att färre anhöriga upplever ensamhet till följd av vårdens 
brister. 

Tidigare forskning visar hur patienter upplever lidandet inför döden som en berg- och 
dalbana, där ångesten pendlar i takt med de föränderliga symtomen. Plötsliga symtom kan 
leda till stor oro och ångest för att döden är nära (Dong et al., 2015). Att även anhöriga 
upplevde oro för att patienten skulle behöva lida framkom i resultatet. Anhöriga upplevde att 
de var ansvariga för att patienten fick god vård och de var oroliga för att om de inte var 
närvarande vid patientens sida skulle symtom kunna uppstå, som inte hälso- och 
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sjukvårdspersonalen skulle avhjälpa. Författarna ser oron som ett tecken på att förtroendet 
för hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att ge god vård brister. Detta trots att 
Socialstyrelsen (2013) belyser att sjuksköterskan i sitt arbete inom palliativ vård ska tillämpa 
symtomlindrande vård och se till individens självbestämmande. Tidigare forskning visar att 
sjuksköterskor kan känna sig osäkra och obekväma i de anhörigas närvaro när de saknar 
tillräcklig kunskap om de anhörigas perspektiv i vårdsituationen. Osäkerhet gör att 
sjuksköterskor undviker att spendera mer tid än det praktiska vårdarbetet kräver 
tillsammans med patienten om anhöriga är med (Arbour & Wiegard, 2013; da Silva & da 
Silva Lima, 2014; McLeod et al., 2010). Författarnas tolkning är att sjuksköterskors osäkerhet 
i bemötandet av anhöriga till följd av okunskap kan vara en orsak till att anhöriga inte har 
förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen och därmed upplever oro. Trots att 
sjuksköterskan vårdar patienten på bästa praktiska sätt visar resultatet enligt författarna på 
hur viktigt det är att sjuksköterskan även gör det lilla extra i vården av patienten och de 
anhöriga. Författarnas tolkning styrks av att det enligt Erikssons (2015b) krävs mer än en 
fysisk handling för att åstadkomma helande för den lidande människan. Enligt Eriksson 
(2015b) innebär det inte nödvändigtvis att hälso- och sjukvårdspersonalens vårdhandlingar 
upplevs som helande för den lidande. Helande kan först upplevas när vårdandet har som 
syfte att åstadkomma tillit och andligt välbehag (Eriksson, 2015b). Författarna anser att 
denna kunskap är värdefull för sjuksköterskor då den kan öka förståelsen för vikten av att 
även göra det lilla extra i vården av patienten och anhöriga. Enligt författarna skulle 
anhörigas oro och betungande ansvar minska om de såg att hälso- och sjukvårdspersonalen 
värnade om patientens välbefinnande och inte endast det praktiska vårdarbetet.  

Resultatet visade även att anhörigas upplevda oro uppkom vid rädsla för den närmande 
döden, då de upplevde ansvar för att lindra patientens lidande in i det sista. Att varje stund 
tillsammans med patienten kunde vara den sista förstärkte oron hos de anhöriga. Författarna 
ser ett samband mellan den upplevda oron och Erikssons (2015a) beskrivning av 
sjukdomslidande. Sjukdomslidandet uppkommer till följd av rädslan inför vad som komma 
skall samt vilka obehag sjukdomen kan medföra och kan drabba likväl anhöriga som 
patienter (Eriksson, 2015a). Anhörigas lidande vid upplevd oro inför döden anses av 
författarna kunna leda till försoning om de får sitt lidande bekräftat samt tillåts vara i sitt 
lidande, vilket även Eriksson (2015b) styrker. Lidandet bör enligt Eriksson (2015b) få ta mer 
plats i vården för att människan ska få möjlighet att uppleva hälsa. Riktlinjer om att hälso- 
och sjukvårdspersonal enligt Socialstyrelsen (2013) bör åtgärda tecken på oro bör utifrån 
denna nya kunskap tas i beaktning i vården av anhöriga. Utifrån denna nya kunskap anser 
författarna att sjuksköterskor bör arbeta mer för att bekräfta anhörigas lidande och oro, 
istället för att endast åtgärda tecken på oro. Förståelsen för vikten av att finnas där för att 
bekräfta anhöriga i deras lidande är därför enligt författarna värdefull för sjuksköterskors 
praktiska vårdarbete. 

Resultatet visade att anhöriga upplevde skuld när de inte kunde leva upp till det ansvar de 
själva förväntade sig ta. De upplevde att de var ansvariga för patientens välbefinnande och de 
upplevde skuld när de inte kunde vara tillräckligt närvarande vid patientens sida eller när 
ansvaret upplevdes betungande. Enligt författarna kan anhörigas upplevda ansvar för 
patienten grundas i det Eriksson (2015b) skriver om människan som en naturlig vårdare. 
Enligt Eriksson (2015b) kan de anhöriga uppleva välbehag och tillfredställelse när de tar 
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ansvar för att vårda patientens behov genom att ansa, leka och lära. Författarnas anser att 
detta tyder på att anhörigas upplevelse av skuld kan uppkomma när de inte kan leva upp till 
sin roll som naturlig vårdare. Tidigare forskning visar dock att patienter inte förväntar sig ett 
stort ansvarstagande av de anhöriga, utan däremot upplever frustration över att vara 
beroende av sina anhöriga för att klara av vardagen (Milberg et al., 2012). Det framkom även 
i resultatet att det var viktigt för de anhöriga att få vara med patienten vid dödsfallet och när 
det inte var möjligt så kände anhöriga besvikelse och skuld. Författarna anser att anhörigas 
behov av att vara med patienten vid dödsfallet bör tas i beaktning av hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Detta då palliativ vård är en helhetsvård där människans emotionella 
och existentiella behov ska vårdas likväl som de fysiska behoven (Socialstyrelsen, 2013; 
Strang & Beck-Friis, 2012; WHO, 2015). Utifrån denna kunskap är det enligt författarna 
viktigt att sjuksköterskor möjliggör anhörigas delaktighet i vården genom hela vårdprocessen 
även i samband med dödsfallet.  

Resultatet visade att anhöriga kunde uppleva tröst när de fick möjlighet att vara delaktiga i 
vården av patienten. När de anhöriga fick vara delaktiga i att lindra patientens lidande 
upplevdes det tröstande för de anhöriga, vilket stärkte deras välbefinnande i vårdsituationen. 
Detta relaterar författarna till hur Eriksson (2015b) beskriver att det går att lindra lidande 
genom att göra människor delaktiga i vården, besvara deras frågor samt genom att bekräfta 
dem och deras värdighet. Anhörigas rätt till delaktiga är även stadgat i PL (SFS 2014:821) 5 
kap 3 § där det framgår närstående ska ges möjlighet att delta i planerandet och 
genomförandet av vården om inte delaktigheten hindras av sekretess eller anses olämpligt. 
Detta styrker även Socialstyrelsen (2013) som beskriver att anhöriga bör erbjudas delaktighet 
i vården samt stöd under själva sjukdomsförloppet och efter dödsfallet. Författarna anser att 
kunskapen om att delaktigheten kan lindra de anhörigas lidande bör påverka det praktiska 
arbetet inom palliativ vård, då delaktigheten kan ges högre prioritering. Vidare visade 
resultatet att det upplevdes tröstande för de anhöriga att patienten besparades från lidande 
och fick god symtomlindring. När hälso- och sjukvårdspersonalen tog sig tid att se till 
patientens behov upplevdes det tröstande för anhöriga. Sjuksköterskor beskriver i tidigare 
forskning att tiden tillsammans med anhöriga är värdefull för att få en god uppfattning om 
relationerna inom familjen. Att lära känna anhöriga och få en bättre uppfattning om deras 
individuella behov och förutsättningar i vården är gynnsamt för både patienten, anhöriga och 
sjuksköterskan (McLeod et al., 2010; Namasivayam et al., 2012). Författarnas anser att 
denna kunskap kan bidra till att sjuksköterskor får ökad förståelse för hur anhörigas lidande 
kan lindras genom att hälso- och sjukvårdspersonalen ger god symtomlindring till patienten. 
Vidare framkom det i resultatet att uppskattning och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 
samt från andra anhöriga i samma situation främjade anhörigas välbefinnande under 
vårdtiden. Detta styrks i tidigare forskning som visar att hälso- och sjukvårdspersonalens 
förmåga att lyssna och ta sig tid för patienterna minskar ängslan och även främjar patientens 
välbefinnande. Stressad och frånvarande hälso- och sjukvårdspersonal har däremot visat sig 
orsaka att omgivningen upplevs ogynnsam (Edvardsson & Wijk, 2009; Moore et al., 2013; 
Rowlands & Noble, 2008). Författarna anser att detta visar att hälso- och 
sjukvårdspersonalen har förmåga att främja välbefinnande för både patient och anhöriga. 
Det är därför enligt författarna betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar för att skapa en 
gynnsam arbetsplats där mer utrymme till detta ges. Resultatet visade att det var en källa till 
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tröst att de anhöriga fick bekräftelse och stöd från omgivningen i att de hade gjort allt de 
kunnat för patienten innan dödsfallet. Detta relaterar författarna till Erikssons (2015b) 
beskrivning av hur människan genom tröst ges en känsla av hopp, vilket beskrivs som 
nödvändigt för att kunna försonas med sitt lidande. Författarna anser att detta påvisar 
betydelsen av att sjuksköterskor under hela vårdprocessen lyssnar till de anhörigas behov av 
delaktighet för anhöriga ska känna sig belåtna med vårdtiden. Det framkom i resultatet att 
det var viktigt för de anhöriga att de och patienten hade goda relationer med hälso- och 
sjukvårdspersonalen. En god och individanpassad vård bidrog till de anhörigas upplevelse av 
trygghet. Detta styrks enligt författarna i tidigare forskning där det framkommer att det är 
viktigt att sjuksköterskor spenderar tid med anhöriga för att skapa ömsesidig tillit i den 
vårdande relationen. Tilliten bidrar till att anhöriga vågar synliggöra sina behov vilket gör att 
sjuksköterskorna kan anpassa hjälp och stöd till anhöriga (da Silva & da Silva Lima, 2014; 
McLeod et al., 2010; Namasivayam et al., 2012). Även Eriksson (2015b) beskriver tilliten som 
en förutsättning för att vården ska kunna hela människan. Författarna anser att detta tyder 
på att ömsesidig tillit i den vårdande relationen är en förutsättningen för att kunna ge god 
och individanpassad vård.  

Resultatet visade att det var viktigt för de anhöriga att de och patienten var välbekanta med 
hälso- och sjukvårdspersonalen, då det bidrog till att de upplevde trygghet. I tidigare 
forskning belyses det att kontinuitet bland hälso- och sjukvårdspersonalen främjar även 
patientens tillit samt att detta bidrar till deras upplevelse av trygghet. Vid vård av okänd 
hälso- och sjukvårdspersonal ökar istället känslan av osäkerhet (Milberg et al., 2012; 
Socialstyrelsen, 2013; Spichiger, 2009). Författarnas tolkning utifrån detta är att resultatet 
visar på vikten av kontinuitet bland hälso- och sjukvårdspersonalen för att möjliggöra en god 
vårdrelation till både patient och anhöriga. Det framkom i resultatet att genom att ha 
närvarande hälso- och sjukvårdspersonal som var kompetent och kunnig upplevde de 
anhöriga sig avlastade och trygga i sin situation. Tryggheten som hälso- och 
sjukvårdspersonalen bidrog till möjliggjorde att de anhöriga kunde fokusera på sin 
ursprungliga relation till patienten. Det kan av författarna relateras till Socialstyrelsen (2013) 
som beskriver att hälso- och sjukvårdspersonalen i sitt arbete bör skapa en god stödjande 
vårdmiljö som värnar om individuella behov för både patient och anhöriga. Författarna anser 
att detta visar att anhöriga behöver förtroendeingivande hälso- och sjukvårdspersonal för att 
kunna tillgodose sina behov av att vårda sin relation till patienten. Författarnas anser att 
sjuksköterskor därför i större omfattning behöver finnas närvarande, inte endast för att vårda 
patienten, utan även för att främja relation mellan patient och anhörig. Resultatet visade att 
det var viktigt för de anhöriga att bli informerade om vad som väntade dem, även om det 
innebar besked om försämringar angående patientens tillstånd. Ärlig och tydligt given 
information var betydelsefullt för anhörigas möjlighet att uppleva trygghet i vården. Detta 
anser författarna styrks i tidigare forskning som visar att det är viktigt att sjuksköterskor 
kontinuerligt informerar anhöriga och patient om hur patientens tillstånd utvecklas. Att 
informationen som ges är samstämmig och tydligt given beskrivs också vara viktigt för att 
anhöriga bättre ska kunna förbereda sig och hantera symtom när de väl uppkommer (Meeker 
et al., 2014; Milberg et al., 2012; Namasivayam et al., 2012). Det är även stadgat i PL (SFS 
2014:821) 3 kap. 4 § att samtlig hälso- och sjukvårdspersonal ska lämna information gällande 
patientens hälsotillstånd till närstående om informationen inte kan lämnas till patienten. 
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Författarna anser därför att det är viktigt att sjuksköterskan i sitt arbete främjar god 
kommunikation mellan samtligt hälso- och sjukvårdspersonal, anhöriga och patient. Även 
Socialstyrelsen (2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2012) belyser kommunikationens 
betydelse och beskriver hur kommunikationen bör främja god livskvalitet för både anhöriga 
och patient. Författarna anser att kunskapen påvisar vikten av ärlighet i kommunikationen 
med anhöriga samt att det inte är hjälpsamt att undanhålla information som anses kunna 
såra anhörig eller patient. Författarna anser att kunskapen kan bidra till att sjuksköterskor 
arbetar för att förbättra bemötandet av anhöriga vid känsliga besked. Vilket skulle kunna 
generera att fler anhöriga upplever sig delaktiga och väl bemötta genom hela vårdprocessen.  

6.2 Metoddiskussion 
I detta examensarbete har författarna valt att använda en systematisk litteraturstudie enligt 
Evans (2002) som metod för att skapa fördjupad förståelse för ett vårdvetenskapligt 
fenomen. Vald data består av elva stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar med syfte att 
undersöka anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. En kvalitativ ansats valdes 
då den avser skapa fördjupad förståelse för människors upplevelser, vilket detta 
examensarbete avser att göra. En kvantitativ ansats hade inte kunnat generera fördjupad 
förståelse för detta examensarbetes studerade fenomen då den avser mäta kvantifierbar data 
(Dahlborg Lyckhage, 2012). Vetenskapliga artiklar vars syfte var att undersöka upplevelser ur 
andra perspektiv än anhörigas har valts bort. Författarna valde en beskrivande syntes för att 
lyfta fram anhörigas egna beskrivningar av deras upplevelser. Även Evans (2002) belyser hur 
en beskrivande syntes används för att få fram essensen av den självupplevda erfarenheten av 
ett fenomen. För att undersöka valda artiklars kvalitet har författarna använt sig av 
kvalitetsgranskningsfrågor inspirerade av Friberg (2012) för att säkerställa att inkluderade 
artiklar var av hög kvalitet. Valda vetenskapliga artiklar var inte äldre än tio år, för att 
examensarbetets resultat skulle vara så aktuellt som möjligt. Både anhöriga och patienter 
som vårdades palliativt var över 18 år. Det gjordes inga begränsningar till patienters 
sjukdomar då författarna önskade ett brett resultat med upplevelser hos anhöriga till 
patienter som vårdades palliativt oavsett sjukdom. Genom att författarna inte begränsade sig 
till en viss sjukdom fick examensarbetet en högre överförbarhet, vilket kan ses som en styrka. 

Efter att vald data insamlats påbörjades sökandet efter nyckelfynd. Under analysen 
identifierades 105 stycken nyckelfynd. Författarna till detta examensarbete har endast använt 
sig av nyckelfynd som svarade på syftet till detta examensarbete. Det anses öka giltigheten att 
enbart det karaktäristiska som är typiskt för fenomenet lyfts fram (Hällgren Graneheim & 
Lundman, 2012). Nyckelfynden som valts ut har bevarats i sin engelska form under tiden 
författarna skapade teman och subteman. Detta för att undvika omtolkning och för att kunna 
hålla sig så textnära som möjligt. I sorteringen av nyckelfynd upptäcktes tre teman. Det 
uppfattas som en styrka att samtliga teman bygger på resultat från flera olika vetenskapliga 
artiklar. Nyckelfynden har vare sig fabricerats, plagierats eller förfalskats och detta 
examensarbetes resultat stärks genom citat från undersökta vetenskapliga artiklar i sin 
originalform. Det beskrivs av Evans (2002) att en studie ska stärkas genom citat från 
originalartiklarna. Valda artiklar har vid flera olika tillfällen lästs flertalet gånger för att 
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undvika omtolkningar. Författarna till detta examensarbete har reflekterat över sin 
förförståelse och strävat efter att genom diskussion i största mån medvetandegöra den. 
Författarna till detta examensarbete har under sökandet efter nyckelfynd båda bekräftat varje 
nyckelfynd innan det har godkänts och används till resultatet. Nyckelfynden har vidare fått 
kvarvara i den funna formen för att undvika att innebörden förändras.  

Detta examensarbete bygger på bearbetat material vilket kan vara påverkat av varje 
vetenskaplig artikels respektive författare. Det hade ur den aspekten kunnat ses som en 
styrka om examensarbetet var en empirisk studie. Dock ansåg författarna att en empirisk 
studie hade krävt mer tid än vad som var möjligt under genomförandet av detta 
examensarbete. Detta examensarbetes resultat styrks genom att det inte begränsats till 
enbart män eller kvinnor. Författarna har enbart inkluderat ”anhöriga”, vilket beskrivs som 
makar, barn, syskon och barnbarn. Resultatet kan lyftas och överföras till andra grupper 
genom att den enbart innefattar anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt. Detta 
examensarbete har vidare innefattat vetenskapliga artiklar från England, Kina, Lettland, 
Norge och Sverige för att ge en internationell bild av valt fenomen. Artiklarnas skilda 
ursprung stärker examensarbetets överförbarhet enligt Polit och Beck (2012), då resultatet 
kan överföras till grupper av anhöriga i olika länder samt olika kulturer. Dock kan eventuella 
kulturella skillnader, samt skillnader i vårdformer ses som en svaghet. I detta 
examensarbetes bakgrund har författarna använt sig av vetenskapliga artiklar som var som 
äldst tio år gamla. Detta för att få fram så aktuell fakta som möjligt. Att författarna tydligt 
beskrivit hela metodens process samt kontinuerligt argumenterat och reflekterat över 
ställningstaganden ökar examensarbetets tillförlitlighet enligt Hällgren Graneheim och 
Lundman (2012). Den höga tillförlitligheten tillsammans med giltigheten och 
överförbarheten skapar ett trovärdigt resultat. Ett liknande resultat skulle framkomma om en 
ny studie genomfördes enligt detta examensarbetes beskrivna metodprocess avseende att 
studera samma fenomen.  

6.3 Etisk diskussion 
Författarna till detta examensarbete har genomgående arbetat för att minimera omtolkning 
av de vetenskapliga artiklarnas resultat. Då en beskrivande syntes har används har 
författarna till detta examensarbete förhållit sig textnära till de vetenskapliga artiklarnas 
resultat. Tillsammans har författarna reflekterat kring förförståelsen för ämnesområdet för 
att medvetandegöra den. Utifrån det har författarna arbetat för att minimera påverkan av 
förförståelsen och den bör därför inte ha orsakat etiska problem i detta examensarbete. I 
enighet med riktlinjer från CODEX (2016) har utvald data varken plagierats, förvrängts eller 
förfalskats. Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna har blivit godkända av etiska 
kommittéer innan publicering. Författarna till detta examensarbete har följt forskningskravet 
genom att detta examensarbete genererar fördjupad förståelse för ett vårdvetenskapligt 
fenomen. Individskyddskravet följdes genom att samtliga deltagare i samtliga vetenskapliga 
artiklar har godkänt sin medverkan och i vissa fall har deltagare uteslutits från studier av 
egen vilja. Huruvida deltagare i studerade vetenskapliga artiklar har kränkts eller utsatts för 
fysisk eller psykisk skada har inte varit något som författarna till detta examensarbete har 
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kunnat påverka, det har dock inte uppfattats förekommande. Dessa två forskningskrav ska 
ställas mot varandra för att inte orsaka mer skada än nytta och författarna anser att så är 
fallet i detta examensarbete.  

7 SLUTSATSER 

Anhöriga behöver bli bekräftade och delaktiggjorda för att kunna uppleva välbefinnande och 
lindrat lidande när patienten vårdas palliativt. Det krävs ett genuint engagemang från 
sjuksköterskan för att nå fram till de anhöriga och för att få ta del av deras upplevelser under 
vårdtiden. Genom att sjuksköterskan visar att de värnar om patientens livskvalitet ökar även 
de anhörigas möjlighet till välbefinnande under vårdtiden. Förståelsen för anhörigas 
upplevelser som detta examensarbete bidrar med kan generera att sjuksköterskan bättre kan 
bemöta anhöriga efter deras individuella behov. Anhöriga kan då få ett gott stöd och bli 
delaktiggjorda på ett individanpassat sätt och därigenom kan deras livskvalitet främjas och 
lidandet kan lindras. 

7.1 Förslag till utvecklingsarbete samt fortsatt forskning 
Författarnas förslag på utvecklingsarbete är att det inom palliativ vård skulle kunna 
upprättas vårdplaner även för de anhöriga. En vårdplan skulle kunna innebära att 
sjuksköterskan bättre kan bemöta anhörigas behov på ett individanpassat sätt. Författarnas 
förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur sjuksköterskor upplever sitt ansvar för 
anhöriga inom den palliativa vården.  
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experiences 

22  Full text 

10 years 

9 2 

 

 

 



 

 1  

 

BILAGA B: ARTIKELMATRIS  
Titel, årtal Tidskrift, 

Författare 
Syfte Metod Resultat Kvalitets

granskni
ng 

Being a 
close 
relative of 
a person 
with 
severe, 
chronic 
heart 
failure in 
a 
palliative 
advanced 
home 
care- a 
comfort 
but also a 
strain, 
2007 

Scandinav
ian 
Journal of 
Caring 
Science 

 

Brännströ
m, M., 
Ekman, I., 
Boman, K. 
och 
Strandber
g, G. 

Syftet var 
att belysa 
betydelsen 
av att vara 
en nära 
anhörig till 
en person 
med 
kronisk, 
allvarlig 
hjärtsvikt 
som vårdas 
med 
avancerad 
palliativ 
hemsjukvår
d. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
genomfördes 
med fyra 
stycken 
anhöriga. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och 
analyserades 
genom 
fenomenologisk
-hermeneutisk 
analysmetod. 

Anhöriga uttryckte 
lättnad över att få 
dela ansvaret med 
familjär hälso- och 
sjukvårdspersonal. 
Det var viktigt för 
anhöriga att deras 
eget vardagsliv också 
värnades om av både 
familj och personal 
och det underlättade 
därför att ha 
personal på plats 
som då tog hand om 
familjemedlemmen. 
Det fanns en ständig 
ängslan över när 
döden skulle kunna 
inträffa. 

10 p 



 

 2  

 

Being 
present in 
hospital 
when the 
patient is 
dying - a 
grounded 
theory 
study of 
spouses 
experienc
es, 2011 

European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 

 

Mossin, H 
and 
Landmark
, B. 

Syftet var 
att få 
fördjupad 
förståelse 
för 
familjemedl
emmarnas 
upplevelser 
av att deras 
make/maka 
vårdas 
palliativt på 
sjukhus i 
livets 
slutskede. 

 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
utfördes med 
åtta partners till 
palliativa 
patienter. 
Analysmetoden 
som användes 
var grundad 
teori. 

Anhöriga hade stort 
behov av både 
fysisk- och 
känslomässig 
kontinuitet i sitt 
förhållande. 
Anhöriga hade en 
önskan om att få 
stötta sin partner 
och ett behov av att 
få ta plats i vården. 
De upplevde att 
vården endast 
fokuserade på 
patienten. De 
upplevde behov av 
att ständigt vara 
närvarande för att få 
veta allt om 
patientens tillstånd. 
De ville bli 
informerade om vad 
som hände patienten 
när de inte var där.  

10 p 



 

 3  

 

Bereaved 
carers’ 
accounts 
of the end 
of life and 
the role of 
care 
providers 
in a ’good 
death’: A 
qualitativ
e study, 
2015 

Palliative 
Medicine 

 

Holdswort
h, L. M. 

Syftet är att 
beskriva 
anhörigas 
upplevelser 
när en 
familjemedl
em är i 
livets 
slutskede 
och hur 
dessa 
upplevelser 
påverkats 
av hälso- 
och 
sjukvårdspe
rsonalen. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
genomfördes, 
transkriberades 
och 
analyserades. 
En tolkande 
tematisk 
analysmetod 
enligt 
Frameworks 
användes. 

En del anhöriga 
uppskattade att ha 
den döende 
familjemedlemmen 
hemma hos sig, 
medan andra var 
nöjda med att hälso- 
och 
sjukvårdspersonal 
ansvarade över 
omvårdnaden. 
Hälso- och 
sjukvårdspersonalen
s egenskaper var 
avgörande för hur 
trygga och 
respekterade 
anhöriga upplevde 
sig. Det var viktigt 
för anhöriga att bli 
delaktiggjorda samt 
att patientens 
vårdbehov blev 
sedda. 

10 p 

Caring for 
the 
terminally 
ill: 
Experienc
es of 
latvian 
family 
caregivers
, 2006 

Internatio
nal 
Nursing 
Review 

 

Kalnins, I. 

 

Syftet med 
studien var 
att öka 
förståelsen 
av 
anhörigas 
upplevelser 
och behov 
när en 
familjemedl
em med 
livshotande 
sjukdom 
vårdas i 
hemmet. 

 

Kvalitativ 
studie. 
Semistrukturera
de intervjuer 
genomfördes 
med 18 stycken 
anhöriga. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och 
analyserades 
genom 
fenomenologisk 
analys enligt 
Benners metod. 

Anhöriga saknade 
praktiskt och 
emotionellt stöd från 
kompetent hälso- 
och 
sjukvårdspersonal. 
De upplevde att de 
fick ta stort ansvar. 
Ångest och rädsla 
var upplevelser som 
de anhöriga 
uttryckte, men de 
ville samtidigt att 
deras familjemedlem 
skulle vara tillfreds 
och uppleva lindrat 
lidande tills 
dödsfallet inträffade. 

10 p 



 

 4  

 

End of life 
care in 
communit
y 
hospitals: 
The 
perceptio
ns of 
bereaved 
family 
members, 
2006 

Palliative 
medicine 

 

Hawker, 
S., Kerr, 
C., Payne, 
S., Davis, 
C., 
Roberts, 
H., 
Jarrett, 
N., 
Roderick, 
P. och 
Smith, H. 

Syftet med 
studien är 
att erhålla 
anhörigas 
upplevelser 
av vård och 
stöd när ens 
familjemedl
em vårdats i 
livets 
slutskede 
på 
kommunalt 
sjukhus. 

Kvalitativ 
empirisk studie. 
Intervjuer 
genomfördes 
med 51 
anhöriga. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och 
analyserades 
genom kodning. 

De anhöriga var 
positiva till den vård 
dem själva och deras 
familjemedlem fått 
när patienten 
vårdades palliativt. 
Det upplevdes 
betydelsefullt att 
omgivningen var 
omhändertagande 
och hälso- och 
sjukvårdspersonalen 
kändes familjär och 
kunnig. Anhöriga 
uttryckte att oljud 
och stressfyllda 
miljöer bidrog till 
negativa upplevelser. 

9 p 

Experienc
es of end-
of life-
care in 
communit
y 
hospitals, 
2007 

Health 
and Social 
Care in the 
Communit
y 

Payne, S., 
Hawker, 
S., Kerr, 
C., 
Seamark, 
D., 
Roberts, 
H., 
Jarrett, N. 
och Smith, 
H. 

Syftet är att 
undersöka 
patienters 
och 
familjemedl
emmars 
upplevelser 
av vård i 
livets 
slutskede 
på 
kommunala 
sjukhus. 

Kvalitativ 
studie. 
Semistrukturera
de intervjuer 
genomfördes 
med elva 
stycken 
anhöriga. 
Analysmetoden 
som användes 
var grundad 
teori. 

Familjemedlemmar 
upplevde att hälso- 
och 
sjukvårdspersonalen
s bemötande av 
patienten påverkade 
deras upplevelse av 
vården. De 
uppskattade att få 
vara nära och 
spendera tid med 
patienten i lugn och 
omhändertagande 
omgivning.  

9 p 



 

 5  

 

The 
experienc
e of being 
next of 
kin to an 
older 
person in 
the last 
phase of 
life, 2010 

Palliative 
and 
supportive 
care 

M, 
Andersson
., A, K. 
Ekwall., I, 
R. 
Hallberg., 
A-K, 
Edberg 

Syftet är att 
undersöka 
upplevelsen 
av att vara 
anhörig till 
en äldre 
människa i 
livets 
slutskede. 

Kvalitativ studie 
utförd genom 
öppna 
intervjuer med 
17 stycken 
anhöriga. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och genomgick 
en kvalitativ 
innehållsanalys. 

Anhöriga upplevde 
sig hängivna att vara 
närvarande vid 
patientens sida tills 
det oundvikliga 
slutet. Anhöriga 
ägnade allt fokus till 
den döende och de 
upplevde stort 
ansvarstagande över 
patientens mående. 
De upplevde visa 
svårigheter med 
hälso- och 
sjukvården och 
upplevde att de blev 
stärkta genom stöd 
av andra anhöriga. 

10 p 

The 
experienc
es of 
Chinese 
family 
members 
of 
terminally 
ill 
patients – 
a 

qualitativ
e study, 
2007 

 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

 

Wong, M-
S and 
Chang 
Wai-Chan, 
S. 

 

 

Syftet med 
studien är 
att beskriva 
och förstå 
kinesiska 
familjemedl
emmars 
upplevelser 
av att vara 
anhöriga till 
kroniskt 
sjuka 
patienter 
som vårdas 
på palliativ 
vårdavdelni
ng. 

Kvalitativ 
studie.  
Semistrukturera
de intervjuer 
med 20 stycken 
anhöriga. 
Materialet 
analyserades 
enligt Colaizzis 
fenomenologisk
a analysmetod. 

Familjemedlemmar 
upplevde sorg och 
ilska samt ledsamhet 
och hjälplöshet. De 
saknade stöd och 
information från 
sjuksköterskor. Det 
var viktigt för dem 
att patienten fick 
god vård och inte 
behövde känna 
smärta. Det var 
viktigt för dem att få 
vara med patienten 
vid dödsfallet. 

10 p 



 

 6  

 

The 
experienc
es of 
patients 
and carers 
in the 
daily 
managem
ent of care 
at the end 
of life, 
2014 

Internatio
nal 
journal of 
palliative 
nursing 

 

Hardy, B., 
King, N. & 
Rodriguez, 
A. 

Att 
undersöka 
patienters 
och 
partners 
upplevelser 
av 
delaktighet 
i den 
palliativa 
vården när 
patienten 
vårdas i 
hemmet. 

Kvalitativ 
empirisk studie. 
Semistrukturera
de intervjuer 
med 16 stycken 
anhöriga. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och tolkades 
genom en 
fenomenologisk 
analysmetod. 

Partnern såg sig 
själv som fru/man i 
första hand och inte 
som en vårdgivare. 
Partnern upplevde 
att de uppgifter de 
hade i 
omhändertagandet 
av patienten var i 
form av partner och 
inte vårdgivare. Dem 
ville klara sig själva 
så långt som möjligt 
och sökte hjälp hos 
professionell hälso- 
och 
sjukvårdspersonal 
vid behov. 

10 p 

The 
perspectiv
es of 
bereaved 
family 
members 
on their 
experienc
es of 
support in 
palliative 
care, 2013 

Internatio
nal 
Journal of 
Palliative 
Nursing 

 

Lundberg, 
T., Olsson, 
M. Och 
Fürst, C. J. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
familjemedl
emmars 
känslomässi
ga 
upplevelser 
av 
stödjande 
samspel 
med hälso- 
och 
sjukvårdspe
rsonal inom 
palliativ 
vård. 

Kvalitativ studie 
i 
retroperspektiv. 
Semistrukturera
de intervjuer 
genomfördes 
med 30 stycken 
anhöriga. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och 
analyserades 
genom deduktiv 
innehållsanalys. 

Anhöriga kände sig 
säkra och trygga när 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 
gav tydlig och ärlig 
information. Det var 
betydelsefullt när 
personal visade 
öppenhet och värme 
gentemot anhöriga 
och patient samt när 
anhöriga fick stöd 
även efter dödsfallet. 
Stressad attityd från 
hälso- och 
sjukvårdspersonalen 
fick de anhöriga att 
uppleva oro och 
känna sig oviktiga.  

10 p 



 

 7  

 

’You only 
have one 
chance to 
get it 
right’: A 
qualitativ
e study of 
relatives’ 
experienc
es of 
caring at 
home for 
a family 
member 
with 
terminal 
cancer, 
2015 

Palliative 
medicin 

 

Totman, 
J., 
Pistrang, 
N., Smith, 
S., 
Hennessey
, S. och 
Martin, J. 

Syftet var 
att 
undersöka 
anhörigas 
känslomässi
ga 
utmaningar 
och 
upplevelser 
av att 
tillsammans 
med hälso- 
och 
sjukvårdspe
rsonal 
vårda en 
familjemedl
em med 
livshotande 
sjukdom i 
hemmet. 

Kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
genomfördes 
med 15 stycken 
anhöriga och 
analyserades 
enligt 
Frameworks 
analysmetod. 

Anhöriga upplevde 
ansvar över deras 
familjemedlems 
tillstånd. 
Personalens stöd var 
för många anhöriga 
avgörande. Stödet 
kunde vara 
avlastande om det 
var tillräcklig, vid 
otillräckligt stöd 
upplevde de 
anhöriga sig 
utlämnade. 
Anhöriga ville 
återgälda sin 
tacksamhet till 
patienten genom 
delaktighet i vården 
och det bidrog till en 
känsla av 
meningsfullhet. 

10 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



 

 1  

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 
Frågor för kvalitetsgranskning inspirerade av Friberg (2012); 

1. Är problemet tydligt formulerat och avgränsat? 
2. Beskrivs etiska överväganden? 
3. Är syftet tydligt definierat? 
4. Är metoden tydlig? 
5. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
6. Beskrivs urvalet på ett tydligt vis? 
7. Beskrivs dataanalysen på ett tydligt vis? 
8. Besvarar resultatet studiens syfte? 
9. Redovisas resultatet tydligt? 
10. Är studiens resultat av nytta för det praktiska vårdarbetet? 

 

Artiklarnas har givits 1 poäng för varje fråga som besvarats med ett ”Ja”. Resultatet redovisas 
i artikelmatrisen, ”Bilaga B”.  

 

Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Being a close 
relative of a 
person with 
severe, 
chronic 
heart failure 
in a 
palliative 
advanced 
home care- a 
comfort but 
also a strain 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Being 
present in 
hospital 
when the 
patient is 
dying - a 
grounded 
theory study 
of spouses 
experiences 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

 2  

 

Bereaved 
carers’ 
accounts of 
the end of 
life and the 
role of care 
providers in 
a ’good 
death’: A 
qualitative 
study 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Caring for 
the 
terminally 
ill: 
Experiences 
of latvian 
family 
caregivers 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

End of life 
care in 
community 
hospitals: 
The 
perceptions 
of bereaved 
family 
members 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Experiences 
of end-of 
life-care in 
community 
hospitals 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

 3  

 

The 
experiences 
of Chinese 
family 
members of 
terminally ill 
patients – a 
qualitative 
study 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

The 
experiences 
of patients 
and carers in 
the daily 
management 
of care 
at the end of 
life 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

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

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

’You only 
have one 
chance to get 
it right’: A 
qualitative 
study of 
relatives’ 
experiences 
of caring at 
home for a 
family 
member 
with 
terminal 
cancer 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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