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Sammanfattning 

Bakgrund: Närstående till patienter i palliativ vård upplever ofta en väldigt svår 

livssituation. Livet sätts på prov och närstående upplever både fysiska och psykiska 

påfrestningar av olika slag. I Socialstyrelsens kunskapsstöd för palliativ vård anges att 

närstående till patienter i palliativ vård bör erbjudas stöd i form av samtal som rör 

emotionella och existentiella frågor. Trots det tyder forskning på att närstående fortfarande 

upplever att de inte får det stöd de behöver för att hantera svåra känslor och existentiella 

funderingar. 

Syfte: Att belysa existentiella upplevelser hos närstående till patienter i palliativ vård. 

Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 10 artiklar med kvalitativa data.  

Resultat: Sju mönster identifierades: maktlöshet – kontroll; oro, stress – trygghet; 

hopplöshet – hopp; ensamhet – samhörighet; minskat själv – personlig växt; meningslöshet 

– meningsfullhet och begränsat liv – helt liv. Dessa beskriver sju kontinuum av 

existentiella upplevelser som närstående kan röra sig utmed, fram och tillbaka, över tid. 

Slutsats: Närståendes existentiella upplevelser påverkas av både patientens mående, de 

närståendes egna resurser och vårdpersonalens stöd och insatser. Det upplevs som viktigt 

att komma till acceptans med hjälp av egna resurser och med stöd av vårdpersonal, att 

känna delaktighet i vårdandet av den sjuke, få information och kunskap, kunna bibehålla 

sitt vardagsliv, att få möjlighet att berätta och att bli bemött som en unik individ med egna 

intressen och behov. 

Klinisk betydelse: Lindring av existentiellt lidande är en av sjuksköterskans viktigaste och 

svåraste uppgifter. Denna litteraturstudie bidrar med kunskap om närståendes existentiella 

upplevelser och diskuterar hur sjuksköterskan kan bemöta och stödja dessa upplevelser.  

 

Nyckelord: Närstående, palliativ vård, existentiell, andlig, själslig 
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Abstract 

Background: Next-of-kin to patients in palliative care often experience a difficult life 

situation. Life is put on trial and next-of-kin experience both physical and mental stresses 

of various kinds. The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) has issued a 

knowledge support for palliative care, which states that next-of-kin to palliative patients 

should be offered support in the form of conversations about emotional and existential 

issues. Despite this, research suggests that next-of-kin still feel that they do not get the 

support they need to manage difficult emotions and existential musings.  

Aim: To illuminate the existential experiences of next-of-kin to patients in palliative care. 

Method: A general literature review based on ten articles comprising qualitative data.  

Result: Seven patterns were identified: powerlessness – control; anxiety, stress – 

assurance; hopelessness – hope; loneliness – togetherness; reduced self – personal growth; 

meaninglessness – meaningfulness and restricted life – complete life. These patterns 

describe seven continua of existential experiences that next-of-kin can move along, back 

and forth, over time.  

Conclusion: Next-of-kin’s existential experiences are affected by both the patient´s 

wellbeing, the next-of-kin's own resources and nursing staff support. It is experienced as 

important to come to acceptance by using ones own resources and with the support of 

health professionals, to be included in the care of the patient, to get information and 

knowledge, to be able to maintain everyday life, to get the opportunity to share thoughts 

and to be met as a unique individual with own interests and needs. 

Clinical significance: Relief of existential suffering is one of the nurse's most important 

and difficult tasks. This study contributes to the knowledge of next-of-kin’s existential 

experiences and discusses how nurses can respond to and support these experiences. 

 

Keywords: Next-of-kin, palliative care, existential, spiritual 
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Inledning 

Död är en personlig, andlig och social upplevelse som är unik för varje individ. God 

omvårdnad av personer i livets slutskede och deras närstående kräver att sjuksköterskan har 

goda professionella och personliga kunskaper inom palliativ vård, så att sjuksköterskan kan 

lindra lidandet och förmedla en känsla av värdighet, mening, hopp och tröst (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014). Under vår verksamhetsförlagda utbildning på vårdavdelningar på 

sjukhus har vi bevittnat hur närståendes psykosociala, känslomässiga och andliga behov 

ibland inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning när en patient ligger inför döden. 

Det har lett till att vi börjat reflektera kring hur närstående uttrycker sina själsliga och 

andliga behov och en önskan om att få en större förståelse för närståendes existentiella 

upplevelser vid palliativ vård. 

Bakgrund 

Palliativ vård 

När vi människor tänker på döden tycks vi vilja dö en snabb och omedveten död, men för 

oss allra flesta människor dör vi den långsamma döden som innebär att vi tynar bort 

(Johansson, 2014). Det blir därför extra viktigt att vården i livets slut präglas av ett så gott 

liv som möjligt ända fram till slutet. En sådan vård innebär god symtomlindring och god 

livskvalité för både den som är sjuk och för deras närstående (a.a.). Den brittiska 

sjuksköterskan, kuratorn och läkaren dame Cicely Saunders upptäckte i sitt arbete med 

döende att de hade både fysisk, psykisk, social, andlig och existentiell smärta, och att de 

ofta blev lämnade ensamma i sitt lidande (Saunders, 1979). Hon grundade på 60-talet 

hospicefilosofin som utgår från ett holistiskt synsätt, där vården utgår från den döendes 

tankar, livsåskådning, livssituation, känslor och sociala liv (a.a.).  

Begreppen hospicevård och palliativ vård används ibland synonymt (Ternestedt & 

Andershed, 2013). Begreppet palliativ vård betraktas numera som ett paraplybegrepp för 

olika vårdformer, såsom hospicevård, helhetsvård, kontinuerlig vård och stödjande vård 

(a.a.). Palliativ vård och hospicevård har likartad filosofisk grund, det vill säga 

hospicefilosofin, men den palliativa vården kommer in i ett tidigare skede av 

sjukdomsförloppet (a.a.). Det stämmer väl med Världshälsoorganisationens (WHO:s) 

definition (2005) av palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och familjer som drabbats av problem som kan uppstå vid 

livshotande sjukdom. Idag är hospicefilosofin etablerad i alla världsdelar. År 2011 hade 136 
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av världens 234 länder en eller flera hospice/palliativa vårdenheter (Ternestedt & 

Andershed, 2013). 

Palliativ vård ska enligt WHO tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga eller 

existentiella behov (www.palliativ.se). Palliativ vård innefattar de fyra hörnstenarna 

symtomlindring, samarbete mellan vårdprofessionerna, kommunikation och relation vad 

gäller arbetslag, patient och närstående, samt stöd till de närstående under sjukdomen och 

efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). I hospicefilosofin är respekten för enskilda 

människors syn på livet grundläggande och vårdpersonalen bör erbjuda individanpassad 

vård med hänsyn till individens andliga och existentiella behov (Johansson, 2014). Vården 

ska ge god symtomlindring och livskvalité både för patienten och dess närstående. Vården 

bör även ges i en så hemlik miljö som möjligt, där synen på döden ses som en del av livet 

och inte som ett tillstånd som ska bekämpas till vilket pris som helst (a.a.). I Sverige 

uppskattas runt 10 procent avlida inom den specialiserade palliativa vården, det vill säga 

inom palliativ hemsjukvård, på palliativa slutenvårdsenheter eller på hospice (Lindqvist & 

Rasmussen, 2014). 

Omvårdnad 

Begreppet omvårdnad innefattar både mänsklig omsorg och sjuksköterskans professionella 

omvårdnadsarbete och betecknar alltså både ett teoretiskt ämne och praktiskt arbete 

(Wiklund, 2003). Det teoretiska ämnet omvårdnad producerar kunskap om hur människor 

tar hand om och hjälper människor att hantera problem relaterade till hälsa och ohälsa. 

Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn, vilket innebär att den inte primärt ser 

människan ur ett medicinskt perspektiv, utan syftar till förståelse för hela människan och 

dennes upplevelser (Jakobsson & Lützén, 2010; Wiklund, 2003). Syftet med omvårdnad är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa hälsa och minska lidande samt ge 

möjlighet till en värdig död (SOSFS 1193:17). Enligt Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) ska sjuksköterskans arbete genomsyras av 

en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Det innebär bland annat att utgå från patientens 

och närståendes önskemål och att ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter. Bemötande, 

information och undervisning till närstående anges som ett kompetensområde som 

sjuksköterskan ska behärska (a.a). Enligt FN:s konventioner om Mänskliga Rättigheter 

(Regeringskansliet, 2011) har alla människor rätt till hälsa, vilket bland annat innebär rätt 

till sjukvård. Trots det är tillgången till palliativ vård ojämnt fördelad inom Sverige och 

globalt (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 
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Närstående i palliativ vård 

I denna studie definieras alla som, enligt patienten, står patienten nära i begreppet 

närstående.  Detta i enlighet med Socialstyrelsens (u.å.) beskrivning av begreppet 

närstående, som inkluderar make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn, 

föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, makes eller makas barn, nära vän, god man. 

Närstående till den döende personen upplever en väldigt svår livssituation som innebär en 

mängd olika problem. Det kan vara allt ifrån att lösa praktiska saker till att hantera sorgen, 

både för egen del och den sjukes sorg (Andershed, 2004). Att leva nära en döende person 

gör att många slutar att slarva med livet (Johansson, 2014). Livet sätts på prov och 

närstående upplever både fysiska och psykiska påfrestningar av olika slag. Kärlek, 

tillgivenhet, respekt, långa relationer och känslomässigt starka band gör att närstående ofta 

väljer att finnas till hand för patienten under hela sjukdomstiden (a.a.). Minnen, upplevd 

närhet och tacksamhet till varandra fördjupar relationen ytterligare. En annan viktig del som 

närstående känner är ansvarstagande om att hålla hoppet vid liv, det är här och nu livet är 

och det blir viktigt att göra det bästa av situationen (a.a.). 

En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är stöd till de närstående under sjukdomen 

och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Stödet till närstående bör innefatta såväl 

praktiskt som emotionellt stöd och att de närstående erbjuds att delta i vården. En stor andel 

närstående upplever dock att de inte får det stöd de behöver för att hantera svåra känslor i 

samband med att deras kära närmar sig slutet av livet (Sherwen, 2014). Närstående betyder 

mycket för patientens tillstånd och välbefinnande, men bör också betraktas som en egen 

person med egna behov (Johansson, 2014). Sveriges regionala cancercentrum har 

sammanställt ett nationellt vårdprogram för palliativ vård, vilket socialstyrelsen hänvisar 

till som kunskapsstöd för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). I 

detta framgår att närstående i palliativ vård bör erbjudas stöd i form av samtal som rör 

emotionella och existentiella frågor. Enligt kunskapsstödet bör det finnas olika professioner 

i det palliativa teamet som kan erbjuda närstående dessa samtal. Ibland kan det vara 

lämpligt att flera yrkeskategorier deltar (a.a.). Edwards, Pang, Shiu och Chan (2010) visar 

att både patienter, närstående och vårdpersonal anser att andlig vård är hela vårdteamets 

ansvar, men att det primärt tillhör sjuksköterskans roll. Strang och Strang (2006) visar att 

sjukhuspräster upplever sig lämpade att ge djup själavård av terapeutisk karaktär. Prästerna 

menar att vårdpersonal är lämpade att ge existentiellt stöd i form av stödjande samtal om 
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exempelvis mening, liv och död, och att vårdpersonal bör bekräfta patient och närstående, 

lyssna aktivt och bara vara en medmänniska (a.a) 

Existentiella upplevelser 

Nationalencyklopedin definierar ordet existentiell som det ”som rör eller är avgörande för 

människans existens” (”Existentiell”, 2015). Jan Arlebrink (2012) menar att det 

existentiella är svårt att definiera, men att det kan sägas handla om vår livsgrund, det som 

på ett djupare plan bär upp våra liv. Han menar att de existentiella frågorna handlar om 

mening, såsom meningen med livet och meningen med det som drabbar en i livet. Sand 

menar att vi har en tendens att krångla till de existentiella frågorna. Hon menar att existens 

betyder liv och rör frågor som: Vem är jag? Vad vill jag? Vad går livet egentligen ut på? 

(Johansson, 2014). Johansson (2014) beskriver att det existentiella rör frågor om livet, 

frihet, existentiell isolering, mening och död. Hon menar också att begreppet är centralt vad 

gäller andlighet och religion. Människors föreställningar om andlighet är helt individuella 

och öppna, exempelvis uppfattar många begreppet som ”att söka efter mening” (a.a). 

Det finns alltså ingen enhetlig definition av begreppet existentiell. I denna studie används 

begreppet i en vid mening och inkluderar både själsliga och andliga aspekter.  Detta då 

närstående till döende patienter bör erbjudas ett holistiskt stöd, där såväl tankar kring liv 

och mening som själsliga och andliga upplevelser ingår. 

Malm (2012) och Sivonen (2012) bekräftar att existentiella frågeställningar både kan 

relateras till själen och till andliga frågor om mening. Vidare menar båda författarna att 

begreppen själ och ande till stor del överlappar varandra, men också har egna betydelser. 

Båda begreppen har använts för att beskriva människans inre liv och förknippas med hjärta, 

vilja, önskan och lust. Själen förknippas enligt Malm (2012) med känslor, tankar och psyke. 

Känslorna kan komma till uttryck till exempel som trygghet och tillit eller som själsligt 

lidande i form av oro, rädsla och skam. Det själsliga kan också komma till uttryck som 

tankar och frågor som till exempel ”Varför har jag drabbats av detta?” och ”Hur kommer 

det att gå för mig?”. Sådana tankar kan leda vidare och öppna upp för mer andliga och 

djupare frågor.  

Om själen är förknippad med människans känslor och tankar berör anden hennes allra 

innersta (Sivonen, 2012). Anden förknippas med människans urbegär, såsom att vara 

älskad, igenkänd, trygg och fri och känna tillhörighet, och med själva livet – livskraft, 

energi, livslåga och mening. Andligheten har också en transcendent karaktär, det vill säga 
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den sträcker sig bortom erfarenhetens gränser och kan handla om något man hoppas på eller 

längtar efter, något som man kan sakna ord för. Hos vissa kan den komma till uttryck som 

en religiös tro. Andliga frågor rör något djup personligt, såsom mening och mål, kärlek, 

förlåtelse, delaktighet, livskraft, medmänskliga relationer, tro och hopp (a.a.). 

Existentiellt stöd för närstående inom palliativ vård 

Råholm (2012) menar att det finns en hel del forskning kring begreppet andlighet, men att 

kunskapen endast marginellt har integrerats i vården. Vidare menar hon att det andliga och 

själsliga många gånger ges för litet utrymme i det kliniska arbetet och att kunskaperna kring 

andlighet måste fördjupas för att sedan kunna appliceras i den kliniska vården. Patienter 

och närstående har en längtan efter något utöver vad den tekniska och medicinskt inriktade 

vården idag förmår ge, något som kan bekräfta deras existentiella längtan (Söderlund, 

2012). Att kunskaperna kring närståendes existentiella oro i palliativ vård är begränsad 

bekräftas i en litteraturöversikt av Melin-Johansson, Henoch, Strang och Browall (2012). 

Sjuksköterskor är medvetna om att existentiell omvårdnad tillhör deras roll och att de vill 

kunna ge bra sådan (Ross, 2006; Strang, Strang & Ternestedt, 2002). Trots det svarar 

sjuksköterskor ofta inte på de existentiella behov som uppstår, vilket till stor del beror på att 

de känner sig otillräckligt förberedda (a.a). De upplever att svårigheter att ge andlig 

omvårdnad grundas i osäkerhet/rädsla, det egna förhållningssättet till andlighet, praktiska 

svårigheter såsom tidsbrist och lokalbrist och att andlighet inte prioriteras i vården 

(Lundmark, 2005). Sjuksköterskorna efterlyser mer utbildning i andliga och existentiella 

behov för att fördjupa sina kunskaper (Strang et al., 2002). 

En omsorgsfull attityd hos vårdpersonalen gentemot närstående kan å andra sidan bidra till 

att stärka de närståendes känsla av sammanhang och att minska känslor som rädsla, 

hjälplöshet, skuld och skam (Andershed & Ternestedt, 2001). En omsorgsfull attityd 

karaktäriseras enligt Andershed och Ternestedt av öppenhet, uppriktighet, bekräftelse och 

anknytning. Rabbetts (2014) bekräftar hur viktig sjuksköterskans färdigheter i att 

kommunicera med patient och närstående är, och att kommunikation i samband med 

döendet är en utmaning för sjuksköterskan.  

Problemformulering 

Det är känt att närstående till patienter i livets slutskede har existentiella, det vill säga 

andliga och själsliga, behov. Socialstyrelsen och Regionala cancercentrum har utvecklat 

kunskapsstöd och riktlinjer för hur personal som arbetar inom palliativ vård bör bemöta 
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närstående. Enligt dessa riktlinjer bör närstående erbjudas samtal kring existentiella frågor. 

Trots det tyder den forskning som redovisats på att närstående fortfarande upplever att de 

inte får det stöd de behöver för att hantera svåra känslor och existentiella funderingar. För 

att kunna ge det stödet behövs kunskap om närståendes existentiella upplevelser. 

Syfte 

Att belysa existentiella upplevelser hos närstående till patienter i palliativ vård. 

Metod 

Design 

Detta arbete genomfördes i form av en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Kvalitativ design är lämplig att använda vid studier av personers levda erfarenheter 

(Henricson & Billhult, 2012) och är därför en lämplig design för studiens syfte. I en allmän 

litteraturstudie beskrivs resultatet från flera studier för att ge en översikt av kunskapsläget 

inom ett avgränsat område. Detta till skillnad från en systematisk litteraturstudie som är 

mer systematiskt genomförd (Friberg, 2012).  

 

Urval 

För att begränsa urvalet av artiklar och inkludera artiklar relevanta för studiens syfte 

användes följande inklusionskriterier: artiklarna skulle avse palliativ vård, närstående och 

existentiella upplevelser, vara publicerade mellan 2004-01-01 och 2015-01-31, ha en 

kvalitativ ansats, vara peer-reviewed och etiskt granskade samt publicerade på engelska. I 

de fall då artiklar med både kvalitativa och kvantitativa data inkluderades användes endast 

de kvalitativa data i analysen. Exklusionskriterier användes som uteslöt studier inriktade på 

närstående till patienter under 18 år gamla och patienter med demenssjukdom, samt studier 

gjorda utanför västvärlden.  

 

Datainsamlingsmetod 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i två faser; en inledande fas och en mer 

riktad fas. I den inledande fasen identifierades sökord relevanta för syftet, samt undersöktes 

hur stort utbudet av artiklar blev med olika sökord, databaser och begränsningar. 

Standardiserade söktermer identifierades via sökfunktionerna CINAHL Headings i 

CINAHL och MeSH 2015 i Medline. Fler standardiserade sökord samt sökord för 

fritextsökning identifierades efter hand via hittade artiklar (tabell 1). När lämpliga sökord 
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och begränsningar identifierats genomfördes riktade sökningar för att få listor av artiklar att 

börja göra urvalet i. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed.  

 

Tabell 1: Sökord utifrån syftet 

Ämnesområde 
Cinahl  
(Subject Headings) 

Medline  
(MeSH) 

Fritext 

Palliativ vård Palliative care 
Terminally ill patients 
Terminal care 

Palliative care 
Terminally ill 
Terminal care 

Palliative care 
Terminal care 
Terminally ill 
End-of-life 

Närstående Family 
Significant other 
Professional-family 
relations 
Family attitudes 

Family 
Professional-family 
relations 

Next of kin 
Patient´s famil* 
Family support 

Existentiell Attitude to death Attitude to death 
Spirituality 

Existential 
Spiritual 

 

Litteratursökningen presenteras i bilaga 1. Urvalet av artiklar gjordes i flera steg. Först 

sorterades artiklar som bedömdes vara irrelevanta för syftet bort utifrån titel och sedan 

utifrån abstrakt. I nästa steg lästes kvarvarande artiklar i sin helhet och de som motsvarade 

syftet gick vidare till kvalitétsbedömning. Urvalsprocessen gjordes av båda författarna, 

inledningsvis individuellt och sedan i gemensam diskussion. Studier som minst en av 

författarna bedömde som möjligen relevanta gick vidare i varje urvalssteg enligt devisen 

”bättre fria än fälla” (Rosén, 2012). 

De artiklar som fastställts ha relevant innehåll för syftet bedömdes slutligen utifrån 

vetenskaplig kvalitét. En granskningsmall utformades, såsom Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) beskriver, för att passa studiens syfte (bilaga 2). SBU:s mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetod användes som utgångspunkt 

(SBU, u.å.). Den modifierades med inspiration av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativ studiedesign. Artiklarna poängsattes enligt mallen och 

graderades utifrån procentuella poäng i grad I, II och III. Kvaliteten i artiklar av grad I och 

II diskuterades litteraturstudiens författare emellan och studier med tillräckligt hög kvalitet 

valdes ut till analysen. Tio utvalda artiklar sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 3). 

Analys 

Analysarbetet inspirerades av Friberg (2012) som beskriver att artiklarnas resultat bryts ner 

i mindre delar och sedan sammanfogas till en ny helhet. Analysen påbörjades med att 
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artiklarna lästes upprepade gånger av litteraturstudiens författare var och en för sig. 

Därefter diskuterades varje artikels resultat gemensamt så att båda författarna nådde 

konsensus om resultatens innehåll. Meningsbärande enheter med nyckelfynd kopplade till 

syftet markerades först i texten av var och en för sig och diskuterades sedan gemensamt. De 

meningsbärande enheterna kondenserades på olikfärgade lappar, vilka också benämndes 

med koder. Lapparna sattes upp på en vägg, artikel för artikel, för att skapa en överblick 

över fynden. Likartade fynd från de olika artiklarna sammanfördes i nya enheter. Varje 

enhet analyserades upprepade gånger. Lapparna flyttades mellan olika enheter för att 

försäkra att enheterna skapats på rätt sätt och att all data fick plats i någon enhet. Under 

hela analysprocessen kontrollerades lapparna mot artikeltexterna för att säkerställa att 

kontexten behölls. Efter hand utkristalliserades sju mönster. Dessa mönster innefattar sju 

kontinuum av existentiella upplevelser, som närstående kan röra sig utmed (tabell 2). 

 

Tabell 2. Översiktsmatris över mönster 

Mönster 
 
 

Artikel 

Makt-
löshet 

- 
Kontroll 

Oro, stress 
- 

Trygghet 

Hopp-
löshet 

- 
Hopp 

Ensamhet 
- 

Sam-
hörighet 

Minskat 
själv 

- 
Personlig 

växt 

Begränsat 
liv 
- 

Rikt liv 

Menings-
löshet 

-  
Menings-

fullhet 

Benkel et al. 
(2010)   X X   X  

Carlander et 
al. (2010) X   X X X X 

Carlander et 
al. (2011) X   X X X X 

Clukey 
(2008) X X  X X X X 

Milberg et 
al. (2004) X   X    

Milberg & 
Strang 
(2007)   X X X X X  

Milberg & 
Strang 
(2011) 

X X  X  X X 

Penman et 
al. (2013) X   X X  X 

Sand & 
Strang 
(2006) 

X X X X X   

Syrén et al. 
(2006) X  X X  X  
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Etiska aspekter 

I enlighet med Wallengren och Henricson (2012) valdes endast artiklar som var etiskt 

granskade och efterlevde Helsingforsdeklarationen ut till litteraturstudien. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) föreskriver etiska principer 

för medicinsk forskning på människor. Till huvudprinciperna i deklarationen hör respekt 

för individen, rätten till självbestämmande samt rätten till informerat samtycke, både inför 

och under forskningens gång. Vidare har detta arbete vägletts av Kjellström (2012), som 

anser att en studie med god etisk standard bör behandla en väsentlig frågeställning, vara av 

god kvalitet och vara etiskt genomförd. Kvalitét har eftersträvats under arbetets gång 

genom den beskrivna metodologin, som inspirerats av bland annat Friberg (2012), 

Wallengren och Henricson (2012) samt Willman och medarbetare (2011). Ett etiskt 

genomförande eftersträvades genom att i möjligaste mån använda ett objektivt och kritiskt 

förhållningssätt till data och resultat.  För att motverka inverkan av egna åsikter och 

förutfattade meningar diskuterade författarna sin förförståelse kring ämnet innan studien 

genomfördes. 

Resultat 

Resultatet innefattas av tio vetenskapliga artiklar innehållande kvalitativa data som belyser 

existentiella upplevelser hos närstående till patienter i palliativ vård. Nio av artiklarna rörde 

palliativ vård i hemmet. En artikel (Benkel, Wijk & Molander, 2010) rörde närstående till 

patienter som dött på en onkologisk och urologisk klinik. Analysen resulterade i sju 

mönster, vilka illustreras i modellen i figur 1. Modellen visar sju kontinuum av existentiella 

upplevelser som närstående kan röra sig utmed. Flera av artiklarna beskriver de närståendes 

existentiella upplevelser som ”dynamiska processer i ständig rörelse” (Syrén, Saveman & 

Benzein, 2006, s. 28-29), ”en pendel-lik rörelse genom en bred mängd känslor” (Carlander, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010, s. 1102) och ”hälsa-sjukdomskontinuum” 

(Milberg & Strang, 2007, s. 746). Figur 1 illustrerar dessa upplevelserörelser som en 

gungbräda, som visar hur närståendes existentiella upplevelser kan tippa mot att vara 

övervägande positiva eller negativa över tid. 
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Figur 1: Mönster som beskriver närståendes existentiella upplevelser 

 

 

Maktlöshet - Kontroll 

Patientens fysiska, psykiska och andliga lidande, såsom smärta, trötthet, ångest och 

depression, kan utlösa upplevelser av otillräcklighet, maktlöshet och förtvivlan hos 

närstående (Carlander et al., 2010; Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström & 

Sandberg, 2011; Milberg, Strang & Jakobsson, 2004; Sand & Strang, 2006). Närstående 

vill räcka till och upplever att de har ett ansvar att lindra patientens lidande (Carlander et 

al., 2011; Milberg et al., 2004). När det är omöjligt och symtomlindringen blir otillräcklig 

upplever de närstående sig vara otillräckliga och maktlösa (Milberg et al., 2004; Sand & 

Strang, 2006). Maktlösheten kan grundas i brist på egna resurser, såsom brist på kunskap, 

förmåga eller brist på förståelse för situationen, eller kan uppstå i situationer där det inte 

finns tillräckliga åtgärder att ta till (Milberg et al., 2004; Syrén et al., 2006).  

 

Maktlösheten kan leda till andra psykologiska och existentiella konsekvenser hos den 

närstående, såsom ångest, depression, ensamhet, skuld och ilska (Carlander et al., 2011; 

Milberg et al., 2004). Ilskan riktas mot sjukdomen i sig och mot vårdpersonal som inte ger 

tillräckligt med hjälp eller information (Carlander et al., 2010; Milberg et al., 2004). Skuld 

kommer av känslan att inte kunnat ha gjort tillräckligt för patienten, eller då en konflikt 

uppstår mellan patientens och den närståendes egna behov (Milberg et al., 2004; Milberg & 

Strang, 2011). Skuld kan också uppstå då närstående tänker förbjudna tankar, exepelvis gör 

planer inför framtiden och längtar efter livet efter familjemedlemmens död (Carlander et 

al., 2011).  
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…on one occasion… I was actually down by the morphine ampoules and then my 
brother came and said ’what are you going to do?’ – ’no, I’m not going to do 
anything’. But it felt like I could have given my husband an overdose.  
(Carlander et al., 2010, s. 1101) 

När patienten mår bra, det vill säga är lugn, positiv och trygg upplevs det som tröst och 

skydd mot maktlöshet hos den närstående (Milberg & Strang, 2011). Att som närstående 

finnas där och göra gott för den sjuke upplevs också ge mening och minska skuld (Clukey, 

2008; Milberg & Strang, 2011). En del menar att den egna personligheten, att kunna bevara 

det inre lugnet och tilliten trots en stressig situation, bidrar till säkerhet och kontroll 

(Milberg & Strang, 2011).  

 

Maktlöshet kan infinna sig när relationen mellan närstående och vårdpersonal inte upplevs 

förtroendefull, eller hjälpsam samt vid brist på information (Syrén et al., 2006). 

Otillräckligheten förstärks när den närstående känner sig förminskad av vårdpersonalen, till 

exempel när vårdpersonalen förutsätter att den närstående har kunskaper som han eller hon 

inte har (Carlander et al., 2010). Å andra sidan kan vårdpersonalen vara avlastande och inge 

styrka och kontroll, när närstående upplever relationen tillitsfull och tillgänglig (Milberg & 

Strang, 2011). 

 

Oro, stress – Trygghet 

Närstående upplever att de bär ett väldigt stort ansvar att vårda patienten och sköta alla 

praktiska detaljer i situationen, såsom att upprätthålla familjens ekonomi och sköta alla 

sociala förbindelser (Clukey, 2008; Sand & Strang, 2006). Detta ansvar leder till en inre 

stress, ett pausat eget liv och ibland till utmattning (a.a.). 

I’m in suspense, yes, and I feel there is a fatigue all the time… You are in the front, 
all the time. (Sand & Strang, 2006, s. 1383) 

Brist på information om sjukdomen, symtom, biverkningar och möjliga händelseförlopp, 

kan också leda till oro och rädsla hos närstående (Sand & Strang, 2006). Det upplevds 

skrämmande att vara oförberedd i de krävande situationer som kan uppstå (a.a.).  

I don’t say that it would have been easy, but nothing has been easy. But with 
information we felt prepared and we knew what we had to deal with. Now we were 
put in a situation where we had no idea at all about what could probably happen. 
We were not prepared a single bit and how easy is that!? 
(Sand & Strang, 2006, s.1382) 
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Delat ansvar, stöd och råd samt tillgänglig vårdpersonal dygnet runt upplevs öka tryggheten 

och minska stressen (Milberg & Strang, 2007; Milberg & Strang, 2011). Personal som tar 

sig tid och informerar samt ger känslomässigt och praktiskt stöd inger lugn och säkerhet 

och gör situationen mer hanterbar (Milberg & Strang, 2007; Milberg & Strang, 2011). 

Kontinuitet med samma personal beskrevs vara en viktig faktor, liksom att bli bemött som 

individ, med respekt, engagemang, hopp och empati (a.a). I mötet krävs en finkänslighet i 

balansen mellan närhet och distans (Milberg & Strang, 2007).  

 

En förtroendefull och nära relation till patienten och till vänner bidrar också till en känsla 

av trygghet hos den närstående (Milberg & Strang, 2011). För närstående gör möjligheten 

att få prata med någon, oavsett om det är patienten, övrig familj, vänner, personal eller 

stödgrupper, situationen tryggare och mer hanterbar, både praktiskt och existentiellt. Familj 

och vänner kan också ge avlastning och trygghet bara genom att finnas där (a.a.). Familjens 

välkända kultur och kommunikationssätt ger en känsla av trygghet (Benkel et al., 2010). 

Vidare är det en trygghet för patient och närstående att få behålla sitt vardagsliv i så stor 

utsträckning som möjligt (Milberg & Strang, 2007). 

 

Hopplöshet – Hopp 

När patientens dödlighet blir påtaglig kan en del närstående hamna i ett tillstånd av 

hopplöshet (Syrén et al., 2006). Framtiden upplevs dramatiskt begränsad och familjen vågar 

inte planera för framtiden. Tanken på döendet och döden blir så svår att bära att familjen 

inte kan finna någon ro i nuet alls (a.a.). När närstående accepterar skeendet och förlikar sig 

med döendet kan istället ett tillstånd av hopp infinna sig, med förvissningen om att livet och 

att familjens vanor och intressen fortsätter med kommande generationer (a.a). 

 

En strategi för att upprätthålla hoppet är att tänka att döden ligger långt in i framtid (Benkel 

et al., 2010; Sand & Strang, 2006). Även om insikten innerst inne finns att patienten ska dö, 

gör sådana tankar döden avlägsen och möjliggör för den närstående att fortsätta se patienten 

som en levande person istället för en döende (Benkel et al., 2010). Hopp är också kopplat 

till patientens välmående. När sjukdomen förvärras hoppas närstående på symtomlindring 

och att försämringen är temporär. När patienten känner sig bra upplever närstående ett hopp 

om att sjukdomsfasen är över. Och under behandlingarna upplever närstående hopp om att 

sjukdomsförloppet ska stanna upp och patientens liv förlängas (a.a.).  
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Vårdpersonal inger känslor av hopplöshet när de kommunicerar om uttömda 

behandlingsalternativ och att det inte finns något att göra (Milberg & Strang, 2007). De kan 

bidra med hopp genom sin kompetens och genom att vara tillgängliga för patient och 

närstående (a.a.). 

One does not want them to suffer, that is so undignified. I feel it is better that they 
pass away and before that receive all the help that is needed with treatment of pain 
and things like that. They [the patients] will get that, I hope and believe. According 
to my experience with the palliative home care service, I’m convinced that we will 
get help with that. 
(Milberg & Strang, 2007, s. 747) 

 

Ensamhet – Samhörighet 

Ansvaret för patienten kan leda till en känsla av ensamhet hos närstående (Milberg & 

Strang, 2011). Ensamheten rör inte enbart nuet utan även framtiden (Milberg et al., 2004). 

Patientens borttynande och förestående död påminner om att närstående kommer att bli 

lämnade ensamma kvar (Sand & Strang, 2006).  

 

I mötet med döden konfronteras närstående med tankar och känslor som är omöjliga för 

andra att verkligen förstå (Sand & Strang, 2010). Dessa existentiella tankar och känslor är 

individuella och personliga och behöver delas med andra, vilket dock kan vara svårt 

(Carlander et al., 2011; Sand & Strang, 2006; Syrén et al. 2006). Oförmåga att prata om 

svåra saker kan ha sin grund i att man aldrig behövt göra det tidigare, att man är rädd att 

skapa ångest hos den andre eller att man är osäker på om man har rätt att tränga sig på 

(Sand & Strang, 2006; Syrén et al. 2006). Tystnaden, att gå och bära på sina tankar själv, 

leder till en känsla av existentiell ensamhet och ett främlingskap till andra (Carlander et al., 

2011; Sand & Strang, 2006; Syrén et al. 2006).  

 

Patientens bräckliga och döende kropp kan leda till en rad förändringar i relationen mellan 

närstående och patient (Carlander et al., 2011; Carlander et al., 2010; Clukey, 2008; Sand & 

Strang, 2006). Familjemedlemmarna delar inte längre samma framtid eller samma 

långsiktiga framtidsplaner (Sand & Strang, 2006). Stegvis separeras deras tidigare 

gemensamma liv och patienten börjar avsluta sitt liv medan närstående startar psykiska 

förberedelser för en ändrad men fortsatt existens (a.a.). Tidigare behov, inklusive sexuella 

behov, ändras i karaktär och betydelse (Carlander et al., 2011). Det förhindrar dock inte 

närhet och sensualitet, som kan uppnås till exempel genom att ge massage (a.a.). Gränserna 
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för intimitet och integritet tänjs också som följd av vårdandet och närvaron av liggsår, 

fistlar och andra fysiska förändringar (Carlander et al., 2010).  

…he had trouble understanding what he was supposed to do with those diapers… 
He put them on but still peed [urinated on] himself. When he had peed through 
them… I thought it was very, very difficult, because it was so private. It was difficult, 
as a sister, to try to get it to work for him. 
(Carlander et al., 2010, s. 1100) 

När döden närmar sig kan å andra sidan samhörigheten mellan den närstående och patienten 

stärkas och närstående beskriver att det känns bra att vara tillsammans och dela tankar och 

känslor med den döende (Carlander et al., 2010; Clukey, 2008). 

 

Även det sociala livet och relationen till utomstående förändras som en följd av patientens 

sjukdom (Sand & Strang, 2006). När orken hos patient och/eller närstående tryter kan det 

sociala umgänget avta. Det minskar möjligheten till socialt stöd och leder till oönskad 

påminnelse om den egna existentiella ensamheten och rädslan för döden (a.a). Samhörighet 

och ömsesidighet i familjen skapar också upplevelser av tröst, vilket härrör till viljan att 

finnas där för varandra och skydda varandra från lidande (Syrén et al., 2006). Att få känna 

samhörighet med vänner och prata om vardagliga ting ger vila från sjukdomen och är 

stärkande (Carlander et al., 2011; Penman et al., 2013). 

 

Minskat själv – Personlig växt 

En del närstående beskriver situationer där de inte känner igen sig själva, hur de agerar, 

reagerar och känner (Carlander et al., 2010; Sand & Strang, 2006). Trötthet och spänningar 

kan komma till uttryck som ilska och känslor av otillräcklighet (a.a.). Känslor av skuld och 

skam har en dränerande effekt på närstående och påverkar deras självbild som kompetenta 

individer negativt (Carlander et al., 2011). Vårdpersonalen kan få närstående att känna sig 

förminskade som personer genom att till exempel inte erkänna dem som ett viktigt stöd för 

patienten (Carlander et al., 2010; Milberg & Strang, 2007). 

 

Vårdandet av den döende kan å andra sidan innebära ett genuint behag och att närstående 

får tänja på sina gränser och upptäcka nya sidor av sig själv (Clukey, 2008; Carlander et al., 

2011). Det kan innebära känslor av att vara utvald, oersättlig och behövd (Carlander et al., 

2010). Personer i deras omgivning kan se de närstående som en person med kunskap och 
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kontroll (a.a.). Vårdandet kan ses som en andlig aktivitet som kan ge en ändring i livets 

riktning och mål och kan leda till ett nytt sätt att tänka (Penman et al., 2013).  

 

Meningslöshet – Meningsfullhet 

Genom att leva nära döden blir den närstående mer medveten om sin egen dödlighet 

(Carlander et al., 2011; Sand & Strang, 2006). Existentiella tankar och frågor om meningen 

med det som sker och orättvisan i situationen kan uppstå, exempelvis ”varför händer 

detta?” och ” ”varför händer detta mig?” (Milberg & Strang, 2011).  

 

Att försöka hitta mening är en viktig del i sorgearbetet inför den förväntade döden (Clukey, 

2008). Närstående berättar hur de tänker att det som sker var menat att ske och gradvis 

accepterar situationen (Clukey, 2008; Milberg & Strang, 2011). Någon form av andlighet 

eller tro på något högre är en hjälp för många närstående i processen att hitta mening 

(Clukey, 2008; Penman et al., 2013). Den kulturella bakgrunden kan också inverka på 

närståendes upplevelse av mening och hur de uttrycker den (Penman et al., 2013). 

We try to live on, but how do you explain it to the children – the oldest one is 15 
years old? I try to think that things like this happen to everyone, that despite it all – 
there is a meaning, a higher power, what is happening is pre-ordained. 
(Milberg & Strang, 2011, s. 257) 

Att finnas där för den sjuke och lindra dess lidande upplevs av närstående som en plikt, 

men upplevs också vara lindrande och ge mening (Clukey, 2008; Milberg & Strang, 2007). 

Närstående upplever vårdandet av den sjuke som en kärlekshandling som innefattar 

medkänsla och som ger styrka (Carlander et al., 2011; Penman et al., 2013).  

 

Begränsat liv – Helt liv 

Ansvaret för och vårdandet av den sjuke gör att närstående ofta upplever befinna sig i en 

komplex och krävande situation (Carlander et al., 2010). En strategi för att hantera denna 

situation är att ändra fokus och prioritera den sjukes behov före sina egna (Carlander et al., 

2010; Clukey, 2008). Det egna livet sätts på is och den närstående kan känna att han eller 

hon lever i ett tillstånd av ovisshet, väntan och limbo (Carlander et al., 2010; Carlander et 

al., 2011; Syrén et al, 2006). Tiden ändrar karaktär; framtiden blir oplanerbar, nuet blir 

evigt och dåtiden ses i ett nytt ljus (Carlander et al., 2011). En del familjer hamnar i ett 

tillstånd av stagnation, där den kommande förlusten av den sjuke blir oöverstiglig och svår 

att ta in (Syrén et al., 2006).  
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I kontrast till detta kan närstående känna större uppskattning för sitt eget liv och sin hälsa, 

få en förstärkt livskänsla och känna sig mer levande (Carlander et al., 2010). Förmågan att 

leva i nuet och ta ”time out” från sjukdomen och vårdandet upplevs också ge närstående 

inre frid och associeras med att uppskatta livet fullt ut (Benkel et al., 2010; Carlander et al., 

2011). En viktig faktor för att kunna hantera situationen, brottas med de existentiella 

frågorna och inte hamna i ett tillstånd av stagnation och kaos, är att familjerna blir 

medvetna om den förestående döden och kan acceptera och försonas med situationen 

(Milberg & Strang, 2011; Syrén et al., 2006). Det innebär att göra det bästa av situationen, 

söka efter mening, hitta hopp och att uppleva och fördjupa nära relationer (Milberg & 

Strang, 2011; Syrén et al., 2006). Att få självinsikt, lära sig mer om vad som är viktigt i 

livet och få en djupare förståelse för livet och döden beskrivs i en studie som det mest 

optimala sättet att leva nära döden (Carlander et al., 2011). Många finner också tröst, 

mening och styrka i tron på en högre makt eller Gud (Milberg & Strang, 2011; Syrén et al., 

2006). 

 

Vårdpersonal kan hjälpa närstående mot ett helare liv i harmoni genom att ge avlastning 

och tid för närstående att reflektera över situationen (Milberg & Strang, 2011). De kan 

också minska kaoset genom att med information och samtal bidra till en djupare förståelse 

för situationen (Milberg & Strang, 2007).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med denna studie var att belysa närståendes existentiella upplevelser gjordes en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2012) har kvalitativa studier ökad 

förståelse för exempelvis människors upplevelser och behov som yttersta mål. 

Litteraturstudien inkluderade 10 kvalitativa studier. Såsom Friberg (a.a.) skriver ger det en 

bra översikt av kunskapsläget inom den valda forskningsfrågan och upplevdes tillräckligt 

för att svara på syftet. Det är dock sannolikt att en än mer komplett beskrivning av 

närståendes existentiella upplever skulle erhållas genom en systematisk litteraturstudie.  

 

Mycket arbete lades ner på att hitta sökord och kombinationer av sökord som resulterade i 

artiklar som var relevanta för syftet. Standardiserade sökord valdes i största möjliga 

utsträckning för att inte missa dokument som inte innehåller exakta fritextsökord (Willman, 
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Stolz & Bahtsevani, 2011). Sökningarna fick därmed hög precision med många träffar inom 

forskningsområdet. Möjligen blev sökningarna något begränsade av att det var svårt att 

hitta standardiserade MeSH-termer och CINAHL headings för ”existentiell”. Databaserna 

CINAHL och Medline ansågs relevanta för sökningarna då de innefattar majoriteten av 

publicerade artiklar inom omvårdnadsvetenskapen (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011). 

 

Denna litteraturstudie begränsades till västvärlden. Begränsningen gjordes då 

litteraturstudien avsågs inkludera 10-15 artiklar. Farhågan var att ev. kulturella skillnader 

skulle ge för stora datavariationer i ett så litet dataunderlag. En stor andel (80%) av de 

inkluderade artiklarna är svenska, vilket tyder på att mycket av forskningen om närståendes 

existentiella upplevelser bedrivs i Sverige. Med hänsyn till det något begränsade antalet 

artiklar och till att studierna i huvudsak är genomförda i Sverige är litteraturstudiens 

resultat troligen användbart i Sverige och möjligen även överförbart till jämförbara länder i 

västvärlden (Priebe & Landström, 2012). För att öka överförbarheten bör en mer 

systematisk litteraturstudie som innefattar fler studier från fler länder genomföras. Studier 

som rörde palliativ vård av personer med demens exkluderades då sjukdomsförloppet för 

demenssjuka vanligen är utdraget och innebär personlighetsförändringar under en längre 

tid. Det ansågs troligt att närståendes upplevelser i detta förlopp skiljer sig från närståendes 

upplevelser vid övriga palliativa sjukdomar. På liknande sätt uteslöts studier som rör 

närstående till barn i palliativ vård, då deras upplevelser också troligen skiljer sig från 

upplevelser hos närstående till vuxna. Begränsningen till studier som är max tio år gamla 

gjordes för att enbart inkludera aktuell kunskap inom området (Willman et al., 2011). 

 

Eftersom litteraturstudiens författare enbart behärskar svenska och engelska och 

forskningsresultat främst publiceras på engelska blev det naturligt att begränsa urvalet till 

studier publicerade på engelska (Östlundh, 2012). En svaghet i detta sammanhang är att 

litteraturstudiens författare inte har engelska som modersmål. För att motverka 

feltolkningar gjordes frekventa översättningar av resultaten med hjälp av elektroniska 

översättningshjälpmedel, samt diskuterades studiernas resultat författarna sinsemellan. 

 

SBU:s mall för kvalitetsgranskning (SBU, u.å.) av studier med kvalitativ forskningsmetod 

användes som utgångspunkt för att exkludera studier med för dålig vetenskaplig kvalitet. 

Eftersom endast kvalitativa data användes till analysen, från de studier som innehöll både 

kvalitativa och kvantitativa data, ansågs denna mall tillämplig även för kvalitetsbedömning 
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av dessa studier. Willman och medarbetare (2011) menar att kvalitetsgranskningsmallar ska 

utformas och anpassas till varje unik litteratursammanställning. För att underlätta gradering 

av studiernas kvalitet modifierades därför SBU:s mall med inspiration av Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ studiedesign. Vissa granskningsfrågor i 

SBU:s mall togs bort, medan andra lades till, utifrån vad litteraturstudiens författare 

menade var relevant. Dessutom tillfördes Carlssons och Eimans (2003) poängsystem för att 

underlätta bedömning av studiernas kvalitet. Poängsättningen användes för att gradera 

studierna i tre grader av kvalitet. Dock sattes ingen absolut poänggräns för exkludering av 

studierna. Istället användes graderingen som hjälp i diskussioner litteraturstudiens författare 

emellan, för att exkludera studier med alltför låg kvalitet. 

 

Arbetssättet med lappsystemet för att hitta mönster i datat upplevdes tidskrävande men 

relativt okomplicerat. Lapparna gav en bra överblick över fynden och arbetet med att 

utkristallisera mönster underlättades av att det var enkelt att flytta runt lapparna för att testa 

olika möjligheter. Preliminära mönster identifierades relativt snabbt och modifierades något 

efter hand. Mönstren diskuterades åtskilliga gånger litteraturstudiens författare emellan, 

samt bekräftades vid genomläsning av handledare och kurskamrater, vilket höjer 

litteraturstudiens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). Data analyserades så 

objektivt som möjligt, även om det är omöjligt att helt frigöra sig från sin förförståelse 

(Henricson & Billhult, 2012). För att öka litteraturstudiens pålitlighet diskuterade 

litteraturstudiens författare sin förförståelse kring ämnet innan studien genomfördes 

(Henricson & Billhult, 2012; Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Ett etiskt förhållningssätt genomsyrade hela arbetsprocessen (Kjellström, 2012). Alla 

studier som valdes ut till litteraturstudien var etiskt granskade och efterlevde 

Helsingforsdeklarationen (Wallengren & Henricson, 2012). Kvalitet eftersträvades genom 

att i möjligaste mån använda ett objektivt och kritiskt förhållningssätt till data och resultat. 

En styrka med arbetet är att litteraturstudien genomfördes av två författare. 

Kvalitetsgranskningen av de ingående artiklarna genomfördes gemensamt för att stärka 

trovärdigheten (a.a.). Artiklarnas resultat lästes först var och en för sig och diskuterades 

sedan sinsemellan för att undvika feltolkningar. Det resterande analysarbetet genomfördes 

gemensamt och oklarheter samt olika tolkningsmöjligheter diskuterades för att minska 

risken för feltolkningar av de enskilda litteraturstudieförfattarna, vilket också stärker 

trovärdigheten (a.a.).  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes existentiella upplevelser vid 

palliativ vård. Resultatet visade sju mönster. Dessa beskriver sju kontinuum av existentiella 

upplevelser som närstående kan röra sig utmed, fram och tillbaka. Närstående rör sig 

kontinuerligt mellan existentiella upplevelser som är övervägande positiva eller negativa. 

De sju identifierade mönstren var maktlöshet – kontroll; oro, stress – trygghet; hopplöshet – 

hopp; ensamhet – samhörighet; minskat själv – personlig växt; meningslöshet – 

meningsfullhet och begränsat liv – helt liv. I resultatet framkom faktorer som påverkar var 

på dessa kontinuum närstående befinner sig. Faktorerna är dels relaterade till närstående 

själva dels till vårdpersonal. Resultatet diskuteras utifrån faktorer som återkom upprepade 

gånger i resultatets artiklar; att komma till acceptans med hjälp av egna resurser och stöd av 

vårdpersonal, delaktighet i vårdandet av den sjuke, information och kunskap, bibehållet 

vardagsliv, nära relationer, att få berätta och bemötande. 

Att komma till acceptans med hjälp av egna resurser och stöd av vårdpersonal  

Resultatet visar att en av de viktigaste faktorerna för att närstående ska kunna uppleva så 

stort välbefinnande som möjligt är att acceptera och försonas med situationen och tanken på 

att patientens liv kommer att ta slut. Att få självinsikt och komma underfund om vad som är 

viktigt i livet beskrevs i en studie som det optimala sättet att leva nära döden. De närstående 

som inte kan acceptera situationen hamnar i ett tillstånd av kaos och förtvivlan. Det 

bekräftas av Saldinger och Cain (2004), som beskriver hur närståendes personlighet, det vill 

säga egna resurser, bidrar till acceptans eller kaos under patientens sjukdomsförlopp. De 

beskriver att självreflektion, att ta hand om sig själv och att söka stöd hos familj, vänner 

och patienten kan bidra till att minska oro och gradvis komma till acceptans. Även om 

processen att komma till acceptans måste göras av de närstående själva och är väldigt 

individuell kan vårdpersonal stötta den processen genom att försäkra sig om att den 

närstående förstår att patienten är döende och återkommande kommunicera om skeendet 

och den närståendes upplevelser (Hebert, Prigerson, Schultz & Arnold, 2006). 

Litteraturstudiens resultat visar att närståendes tidigare kunskaper och erfarenheter kan ge 

ökad kontroll och känsla av att kunna påverka patientens och den egna situationen. En säker 

och trygg grundpersonlighet bidrar också till att kunna behålla lugn och tillförsikt i 

stressiga situationer.  
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Delaktighet i vårdandet av den sjuke  

Att finnas där, göra gott för och vårda den sjuke upplevs av närstående som kärleks- och 

meningsfullt samtidigt som känslan av kontroll ökar och skuld minskar, vilket bekräftas av 

Melin-Johansson et al. (2012). Å andra sidan visar föreliggande resultat att ansvaret för och 

vårdandet av patienten även kan innebära en stor stress och oro hos närstående och leda till 

utmattning. Sand, Olsson och Strang (2010) visar att ansvaret för patienten innebär både 

bördor och fördelar för närstående. De menar att närstående behöver balansera känslorna 

inför den förestående döden, såsom sorg och rädsla, mot känslor associerade med liv. 

Känslorna associerade med liv kan hållas kvar genom att ta hand om de kvarvarande 

funktionerna hos patienten, genom att hålla kvar vid de dagliga rutinerna, och genom att 

upprätthålla hopp och värdighet (a.a.). Författarna visar också att ansvaret innebar att hålla 

fast vid mening och undvika känslor av meningslöshet (a.a.). Saldinger och Cain (2004) 

menar även de att vårdandet kan vara bra mot maktlöshet, men att det även kan öka stressen 

hos närstående. De menar att vårdandet i värsta fall kan konsumera den energi som istället 

skulle kunnat användas av patient och närstående för att njuta av den sista tiden 

tillsammans. Detta visar att närstående kan gagnas av delaktighet i vården, men att graden 

av delaktighet bör vara i balans med den individuelle närståendes förmåga, energi och vilja. 

Det är därför viktigt att vårdpersonalen bjuder in närstående att vara delaktiga i vårdandet 

och samtidigt för en dialog med de närstående om vilken grad de vill vara delaktiga och 

formerna för det (Hudson et al., 2012; Milberg & Strang, 2007). Delat ansvar, stöd och råd 

samt tillgänglighet till vårdpersonal dygnet runt upplevs öka tryggheten och minska 

stressen. 

Information och kunskap  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att information och kunskap är avgörande för skydd 

mot maktlöshet och för att inge närstående styrka, trygghet och kontroll över situationen. 

Melin-Johansson och medarbetare (2012) visar att närstående uttrycker ett behov av bland 

annat medicinsk, praktisk och psykosocial information. Närstående vill att 

sjukvårdspersonal ska vara närvarande och vill bli sedda och bekräftade av personalen (a.a). 

Angelo, Egan och Reid (2013) beskriver att vårdpersonal kan stärka närståendes egenmakt 

genom undervisning i praktiska vårdfärdigheter och genom utförlig information om vad de 

närstående kan vänta sig av framtiden. Informationen gör närstående mer handlingsberedda 

och förberedda på vad som kan hända, vilket minskar rädslan i den krävande situationen. 
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Bibehållet vardagsliv  

Att bibehålla sitt vardagsliv i så stor utsträckning som möjligt bidrar enligt föreliggande 

resultat till att öka tryggheten för patient och närstående. Johansson (2014) beskriver att 

välbekanta vardagssysslor upplevs som lugnande och att vardagliga rutiner hindrar att man 

sjunker alltför djupt i tankar kring döden. De som stänger vardagen ute riskerar å andra 

sidan att drabbas av meningslöshet och uppgivenhet (a.a.). Vårdpersonal kan bidra till 

bibehållet vardagsliv genom exempelvis att tillhandahålla symtomlindring och olika 

hjälpmedel, så att patienten förmår vara med i det vardagliga familjelivet. I kontrast kan 

personal som stör vardagen, till exempel genom ständiga och olägliga besök och genom att 

orsaka förändringar i hemmiljön, bidra till att sjukdomen gör sig ständigt påmind (Milberg 

& Strang, 2007). Vidare beskrev många närstående i föreliggande litteraturstudie förmågan 

att leva i nuet som ett sätt att uppnå inre frid och uppskatta livet fullt ut. Att få ägna sig åt 

egna aktiviteter, såsom att ta en promenad, umgås med vänner eller ägna sig åt ett 

fritidsintresse ger vila från sjukdomen och är stärkande. Angelo och medarbetare (2013) 

beskriver att ett sätt som vårdpersonal kan stärka närståendes egenmakt på är att uppmuntra 

dem att ta tid till sig själva. 

Nära relationer 

Nära relationer till patienten, övriga familjemedlemmar och vänner bidrar till trygghet för 

närstående. Familjemedlemmar beskriver hur viktigt det är att kunna kommunicera med 

patienten ända in i slutet (Kehl, Kirchhoff, Kramer och Hovland-Scafe, 2009). 

Vårdpersonal bör därför stödja och uppmuntra närstående att säga det de vill ha sagt innan 

behandling som kan försvåra kommunikation (a.a.). Familj och vänner kan ge praktisk 

avlastning som ger vila och egen tid för reflektion.  

Att få berätta 

Att få prata med någon är enligt föreliggande resultat en viktig faktor för att göra 

situationen mer hanterbar och förståelig. Benzein och Saveman (2008) beskriver att 

närstående upplever samtal med sjuksköterskor om existentiella frågor som en befrielse. Att 

bara få berätta upplevs som en lättnad och kan hjälpa de närstående att hitta nya strategier 

för att hantera situationen (a.a.). Strang, Henoch, Danielsson, Browall och Melin-Johansson 

(2014) beskriver vad sjuksköterskor menar är viktiga komponenter i existentiella samtal. 

Att inleda samtalet kan ske på både närståendes och sjuksköterskans initiativ, och sker ofta 

spontant. Det är då viktigt att sjuksköterskan känner av den närståendes känslotillstånd och 

varken tvingar fram eller undviker ett samtal. Under samtalet är det viktigt att vara 
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närvarande, finkänslig och bekräftande, att ställa öppna frågor och att lyssna aktivt mer än 

prata (a.a). Det är inte alla människor vill att man närmar sig, utan många klarar sig bra på 

egen hand (Johansson, 2014). Därmed bör man närma sig närstående försiktigt och erbjuda 

dem att berätta så mycket som de vill (a.a.). Vidare är det i samtalet viktigare att lyssna på 

den närstående än att prata (Svenska institutet för sorgbearbetning, u.å.). Undvik att komma 

med goda råd, uppmuntrande floskler eller intellektuella kommentarer. Bekräfta istället den 

närståendes tankar och känslor, låt den närstående gråta, finns bara där och ge eventuellt en 

kram (a.a.). 

Bemötande 

Att bli bemött som en individ, med respekt, engagemang, hopp och empati är enligt 

föreliggande resultat viktigt för närståendes trygghet, styrka och självbild. Känslor av 

otillräcklighet förstärks om den närstående känner sig förminskad av vårdpersonalen, till 

exempel genom att inte erkänna att närstående är ett viktigt stöd för patienten, eller när 

vårdpersonalen förutsätter att den närstående har kunskaper som han eller hon inte har. 

Närstående glöms ofta bort i vården och utelämnas åt sin egen maktlöshet (Johansson, 

2014). Närstående betyder mer för patienten än man tidigare trott, men bör också betraktas 

som personer med egna intressen och behov, inte bara som ett stödjande instrument för 

patienten (a.a.). 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att närstående till patienter i palliativ vård har en mängd olika 

existentiella upplevelser som kan skifta över tid. Närståendes existentiella upplevelser 

påverkas av både patientens mående, de närståendes egna resurser och vårdpersonalens stöd 

och insatser. Det upplevs som viktigt att komma till acceptans med hjälp av egna resurser 

och med stöd av vårdpersonal, att känna delaktighet i vårdandet av den sjuke, få 

information och kunskap, kunna bibehålla sitt vardagsliv, att få möjlighet att berätta och att 

bli bemött som en unik individ med egna intressen och behov.  

 

Klinisk betydelse 

Närstående är en stor men ibland bortglömd del av vården. Närstående bör få betydligt 

större utrymme i vården, vilket bör betonas redan i sjuksköterskans grundutbildning. I 

riktlinjer för den palliativa vården anges närstående som en grupp som behöver 

uppmärksammas och ges praktiskt, emotionellt och existentiellt stöd. Många sjuksköterskor 
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är medvetna om vikten av att lindra inte bara fysiskt utan även psykiskt och existentiellt 

lidande, men är osäkra på hur det existentiella lidandet ser ut och hur det kan lindras. 

Sjuksköterskor behöver därmed få ökade kunskaper och ökad trygghet i att ge existentiellt 

stöd. Denna litteraturstudie bidrar med kunskap om närståendes existentiella upplevelser 

och diskuterar hur sjuksköterskan kan bemöta och stödja dessa upplevelser. 

Litteraturstudiens författare menar att lindring av existentiellt lidande är en av 

sjuksköterskans viktigaste och svåraste uppgifter, men trots det ges lite utrymme i 

sjuksköterskeutbildningen och dess kurslitteratur. Existentiella frågor bör därför få större 

utrymme redan under den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. Dagens utbildning 

betonar vikten av holistisk vård, men ger inte verktygen för hur existentiellt stöd kan ges. 

Utbildningen bör ge kunskaper om vilka existentiella frågor närstående och patienter 

brottas med samt tillhandahålla strategier för hur sjuksköterskan praktiskt kan ge 

existentiellt stöd. 

 

Förslag på vidare forskning 

Litteraturstudiens författare efterlyser ytterligare forskning kring strategier som 

sjuksköterskor kan använda för att ge existentiellt stöd till närstående. Särskilt intressant är 

frågan kring vilket stöd som kan ges till närstående som stagnerat i upplevelser av chock 

och kaos och inte lyckas komma vidare till acceptans och försoning med situationen. Det 

vore också värdefullt att undersöka hur olika vårdprofessioner och andra professioner inom 

sjukvården interagerar och kompletterar varandra i det existentiella stödet till närstående 

och patienter. Slutligen föreslås vidare forskning kring hur kulturella och religiösa aspekter 

påverkar existentiella upplevelser och existentiellt stöd. 

 

Författarnas insatser 

Litteraturstudiens författare har sökt referenser till bakgrund och diskussion samt gjort den 

initiala genomläsningen av studiens artiklar var och en för sig. I övrigt har allt arbete utförts 

gemensamt av båda författarna sida vid sida. Arbetet har varit jämt fördelat och båda 

författarna är ansvariga för alla delar av arbetet.  
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