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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Palliativ vård innebär vård vid livets slutskede och är enligt World Health Organisation ett 

tillvägagångssätt där målet är att få en förbättrad livskvalitet hos patienter och dennes 

närstående, som står inför de problem som kan uppkomma vid livshotande sjukdomar. I 

livets slutskede är det ofta komplicerat att vara en närstående. Det kan vara den näståendes 

första konkreta möte med döende och döden. Ansvaret för att säkerställa att patienten mår 

så bra som möjligt kan vara självklart för många närstående, medan det för andra kan 

innebära stora uppoffringar. De närstående lever i en ovisshet där de är oroliga för den som 

är sjuk, utan att veta vad som kommer att hända och det skapar en oro inför framtiden.          

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva de närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ 

vård. 

 

Metod 

En litteraturbaserad studie valdes som metod för att besvara syftet och få en översikt på det 

nuvarande kunskapsläget. Databassökning i PubMed och Cinahl samt manuell sökning 

genomfördes, vilket resulterade i sammanlagt 16 vetenskapliga artiklar som kritiskt 

granskades och sammanställdes. 

 

Resultat 

Närståendes erfarenheter visar att information är en viktig form av stöd. Särskilt 

uppskattades information angående patientens sjukdom och behandling, men användbart 

var även att få praktiska råd angående vårdandet av patienten. Kommunikationen mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och de närstående och att informationen var anpassad till 

vilken palliativ fas patienten befann sig i visade sig vara av vikt för ett fungerande stöd. 

Gruppinterventioner visade sig vara en fungerande form av stöd enligt de närstående. De 

fick möjlighet att jämföra erfarenheter och dela upplevelser med andra människor i 

liknande livssituationer, vilket minskade känslor av ensamhet och skapade en känsla av 

tillhörighet. De närstående upplevde en känsla av bekräftelse genom att delta i 

gruppinterventioner och det blev även en form av vila genom att de närstående fick 

möjlighet till tid och utrymme för sig själva. Mötena blev en tillflykt från en annars pressad 

livssituation där de identifierade sig själva som vårdgivare.  

 

Slutsats 

Information är en viktig form av stöd för de närstående vid palliativ vård. Detta för att de 

närstående ska kunna hantera den pressade livssituation som de befinner sig i. Fungerande 

kommunikation mellan hälso- och sjukvårdspersonal och de närstående är av avsevärd vikt 

för att information ska vara ett fungerande stöd. För att kunna hantera vardagen och sin roll 

som vårdare åt patienten behöver även de närstående stöd i form av att få en möjlighet till 

avlastning och vila. Detta stöd kan erbjudas från hälso- och sjukvårdspersonal såväl som 

familj och vänner. 

 

Nyckelord 
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INLEDNING 

Under medeltiden bedrev klostren gästhem för svårt sjuka och döende. Under 1950-talet 

utvecklades en ökad insikt för existentiella och psykosociala behov hos döende patienter, 

vilket gjorde att palliativ vård kunde växa. Nationella rådet för palliativ vård (2010) 

beskriver att Dame Cicely Saunders grundade St Christophers Hospice i England 1967 och 

hon började utvecklingen till den moderna palliativa vården. Cicely Saunders såg det stora 

tomrum som omslöt döende patienter och deras familj. Hon observerade behovet av att 

familjen var involverade i patientarbetet och betydelsen av stöd till familjen i deras 

sorgebearbetning. Barbro Beck-Friis är en föregångare till den palliativa vården i Sverige 

genom skapandet av den sjukhusanslutna hemsjukvården under 1970-talet. Under 1980-

talet startade Sverige med palliativt inriktad verksamhet och i likhet med många andra 

länder började den palliativa vården med inriktning på patienter med cancer i livets 

slutskede. Idag bör palliativ vård inkludera alla patienter som har behov av den, oavsett 

diagnos (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010).  

 

Intresset för detta ämnesområde väcktes hos författarna efter verksamhetsförlagd 

utbildning vid en palliativ avdelning. Under denna tid identifierades en kunskapsbrist hos 

vårdgivare i hur närstående bör bli bemötta och stöttade i sin situation.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård är enligt World Health Organization [WHO] (2002) ett tillvägagångssätt där 

målet är att få en förbättrad livskvalitet hos patienter och dennes närstående som står inför 

de problem som kan uppkomma vid livshotande sjukdomar. Förbättring av livskvalitet 

uppnås genom att förebygga lidande genom tidig identifiering där målet är felfri 

bedömning och behandling av smärta samt andra problem som kan vara psykosociala, 

fysiska och spirituella. Några av de punkter som betonas är att stödsystem ska erbjudas 

både för att hjälpa patienten att leva så aktivt som möjligt och för att hjälpa familjen under 

patientens sjukdom och i sin egen sorg. För att kunna tillgodose dessa behov hos patienter 

och deras familjer är det viktigt med teamarbete. (WHO, 2002). Med utgångspunkt i 

WHO:s definition och människovärdesprincipen, vilket innebär att alla människor har ett 

lika värde (Socialstyrelsen, 2012a), vilar den palliativa vården på fyra hörnstenar. De fyra 

hörnstenarna är symtomlindring, samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag, 

kommunikation och relation, samt stöd till de närstående (Socialstyrelsen, 2012b). 

 

Den palliativa vårdens fyra dimensioner 

Den palliativa vården omfattar fyra dimensioner, den fysiska, psykiska, sociala och den 

existentiella och de påverkar ofta varandra. Lidandet uppstår inte enbart från kroppen 

menar Strang och Beck-Friis (2012) utan även från de andra dimensionerna. Den psykiska 

dimensionen påverkar lidandet med oro, ångest, nedstämdhet, förvirring och depression; 

den sociala dimensionen påverkas genom relationer i familjen (Strang & Beck-Friis, 2012) 

och ekonomi; det existentiella och andliga lidandet påverkas med frågor om mening och 

meningslöshet (Milberg & Strang, 2003), dödsångest, existentiell smärta (Adelbratt & 

Strang, 2000) och existentiell ensamhet (Sand & Strang, 2006). Smärta är ett fysiskt 

problem som får psykiska konsekvenser, det påverkar det sociala livet och kan väcka 

tankar om döendet, det vill säga existentiell ångest (Strang, 1997).  
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Existentiell ångest kan i sin tur även visa sig som smärta i kroppen (Strang, Strang, 

Hultborn & Arnér, 2004). De fyra dimensionerna är viktiga var för sig samtidigt som den 

palliativa vården betonar människan som en odelbar enhet varför dimensionerna även 

påverkar varandra (Strang, 1997).  

 

Tidig och sen palliativ fas 

Den palliativa vården kan delas in i en tidig och en sen palliativ fas. Den tidiga fasen kan 

pågå i allt från några månader till flera år. Patienten befinner sig i ett tillstånd där 

sjukdomen är obotlig, men behandling är fortfarande möjlig och målet är livsförlängning 

och högsta möjliga livskvalitet. I den sena fasen är all sjukdomsspecifik behandling 

avbruten och döden är förväntad inom kort tid, inom ett par veckor eller någon månad. 

Målet här är varken att förlänga eller förkorta livslängden, utan endast skapa 

förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet trots svår sjukdom. Den palliativa 

vårdfilosofin där fokus ligger på stöd till närstående, kontroll av svåra symtom, teamarbete 

och uppbyggnad av goda relationer bör vara en självklarhet genom båda faserna av 

palliativ vård (Strang & Beck-Friis, 2012).   

 

Var sker palliativ vård? 

Palliativ vård kan bedrivas vid olika instanser med olika kombinationer av insatser. Vården 

kan ges på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, på hospice och i hemmet med insatser från 

kommun, primärvård och sjukhus kombinerat med vårdperioder på sjukhus. Palliativ vård 

bedrivs även på särskilda boenden i kommunen (Socialstyrelsen, 2012b). 

 

Hospiceideologin har under senare år kommit till uttryck genom fristående vårdhem, 

avdelningar på sjukhus, rådgivningsgrupper på sjukhus, hemsjukvårdsteam och 

dagsjukvård. Målen för hospice är att lindra smärta och andra plågsamma symtom och ge 

psykologiskt stöd till patienten. Stödverksamhet ska finnas för att hjälpa patienten leva så 

aktivt som möjligt samt ge psykologiskt stöd till familj och närstående under vårdtiden och 

i sorgen (Strang & Beck-Friis, 2012). Många hospiceenheter har utvecklat 

omvårdnadsmetoder som i stor utsträckning lindrar plågsamma symtom hos patienten 

(Stevens, Martin, & White, 2011). En viktig faktor är att i möjligaste mån ta bort sådant 

som har associering till sjukdom och exempelvis att patienten ska ha möjlighet till att 

kunna vara utomhus en stund dagligen. Andra metoder som kan förbättra välbefinnandet 

för patienten är den omgivande miljön som musik och konst (Strang & Beck-Friis, 2012).   

 

Många vill idag dö i sitt eget hem, men avgörande för möjligheten till det kan vara 

beroende av de faktiska förutsättningarna. Avgörande faktorer kan i dessa fall vara 

tillgången till fungerande stöd, kvalificerad personal, sjukdomsförloppet och närståendes 

inställning och situation. Möjligheterna att få avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat 

under de senaste två decennierna (Socialstyrelsen, 2012b) och för många patienter är det av 

stor betydelse att kunna vara hemma med nära och kära och sina egna tillhörigheter. Det 

egna hemmet kan upplevas som en varm och igenkännbar plats med en helande atmosfär. 

Sociala aktiviteter och relationer upplevs ha en större chans att fortsätta när patienten är 

hemma och är nära både släkt och vänner. Möjligheten att få dö hemma kan inge en känsla 

av värdighet hos patienten (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005). Wennman-Larsen & 

Tishelman (2002) beskriver hur många närstående uttrycker en tro på att det är bra för den 

som är sjuk att vara hemma. Trots farhågor om hur de skulle klara av att ge den 
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nödvändiga vården samtidigt som en god relation till den sjuke upprätthålls, uppger många 

närstående att vård i hemmet också har vissa fördelar för dem. Till exempel kan många och 

långa resor till och från sjukhuset undvikas och de upplever mindre ångest när de mer eller 

mindre ständigt kan finnas där för den som är sjuk (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

 

Döden och döende 

 

Socialstyrelsen beskriver att en god död innebär en ”bevarad självbild och integritet, 

självbestämmande, att kunna bevara sociala relationer, få möjlighet att skapa mening och 

se sammanhang samt en god symtomlindring” (Socialstyrelsen, 2012b, s 17). Steinhauser 

et al. (2000), undersökte i en studie vad patient och närstående upplevde vara en god död. 

Resultatet visade att för både patienten och närstående innebar en god död symtomlindring 

och frihet från smärta. Betoning var även på hur viktigt det var för patienterna att bli sedda 

som unika och att hela personen bekräftades, fysiskt som psykiskt. De närstående kände 

lättnad över att vårdgivare inte behandlade och talade om patienten som en sjukdom, utan 

såg patienten i förhållande till deras liv, värderingar och preferenser. 

 

Sand och Strang (2006) visar i en studie där patienter befann sig inom palliativ vård att 

både närstående och patienter betonar en djupgående erfarenhet av existentiell ensamhet 

som grundar sig i vissa förändringar och omständigheter under sjukdomens gång. 

Förändringarna hade minskat deras förmåga att skydda sig själva från ofrivilliga tankar och 

känslor relaterade till den kommande döden. Detta gjorde personerna mindre förberedda 

och mer sårbara inför konfrontering av den föregående döden. Sjukdomens verklighet 

förvandlade döden från något abstrakt till något verkligt, konkret och högst relevant. Både 

patienter och närstående upplevde att de nu hade tankar och känslor omöjliga för andra att 

förstå. En annan konsekvens var att patienten inte längre delade samma framtid som 

familjemedlemmarna och närstående. Planer relaterade till familjeliv var tvungna att bli 

övergivna. Patienterna som var allvarligast sjuka i studien beskrev rädsla för att lida och att 

genomgå själskvalen själva och uttryckte svårigheter med tanken av att dö ensamma. 

Tankar och känslor om deras egen död var något som ansågs omöjligt att dela med andra. 

Patienternas unika erfarenheter fick de att känna sig reserverade från andra människor och 

isolerade (Sand & Strang, 2006). 

 

Närstående  

Socialstyrelsens termbank definierar en närstående som en ”person som den enskilde anser 

sig ha en nära relation till” (Socialstyrelsen, 2004a). Detta kan jämföras med definitionen 

av anhöriga som beskriver en ”person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna” 

(Socialstyrelsen, 2004b). I vetenskaplig litteratur, såväl som i lagstiftning, används 

närstående i allt större utsträckning i förhållande till anhörig. Närstående ger en större 

bredd när det gäller att beskriva de som har en nära relation till personen i fråga. 

Närstående är inte bara personer som har ett släktband utan kan till exempel innebära en 

vän, en granne eller en person från en utvidgad familj (Östlinder, 2004). 

 

Begreppet närstående leder vanligen till uppfattningen av en person, men de närstående 

omfattar ofta flera personer som kan betraktas som ett system. De är en form av familj i 

vilken patienten är en central person. Denna familj kan se mycket olika ut och kan 

innefatta personer både med och utan släktband. I litteratur omfattar familjen ofta de 

personer som patienten själv definierar som sin familj (Östlinder, 2004). Wright och 
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Leahey (2009) menar att familjen innefattar de som de själva anser sig vara. Förhållandet 

mellan personer i en familj består av samhörighet och ett ömsesidigt engagemang i 

vardagslivet. En närståendevårdare är en person i nära relation till patienten som har tagit 

på sig vård- och omsorgsuppgifter som annars skulle ha utförts av till exempel hälso- och 

sjukvårdspersonal (Östlinder, 2004). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av närstående inom palliativ vård 

Inom palliativ vård är en viktig aspekt hur vårdpersonal bemöter närstående. Bemötandet 

ligger till grund för de närståendes möjligheter till involvering i vården och 

vårdpersonalens möjligheter att ge stöd (Andershed & Ternestedt, 2001). Det är viktigt att 

de närstående kan förstå vad som händer med patienten och har en trygghet i att hjälp och 

stöd finns om något skulle inträffa (Strang & Beck-Friis, 2012).   

 

Målsättningar för vårdpersonalen innebär att underlätta kommunikationen mellan patient  

och närstående, stödja närstående praktiskt såväl som känslomässigt, finnas tillgängliga, 

skapa trygghet och ge individanpassad information (Strang & Beck-Friis, 2012). 

Närstående har betonat betydelsen av att känna säkerhet vid palliativ vård i hemmet, 

eftersom döden och döendet är hot som bidrar till sårbarhet. Detta underlättas när de 

närstående har förtroende för personalen, vilket kan förskaffas genom till exempel 

tillgänglighet och kompetens. Kontinuitet med personal anses av närstående vara viktigt 

för att utveckla tillit och det förebygger känslan av att hemmet invaderas av främlingar, 

vilket kan skapa otrygghet. Att vara bekväm i situationen, välinformerad och att kunna ha 

en vardag bidrar till en uppfattning om palliativ vård i hemmet som en trygg bas (Milberg 

et al., 2011).  

 

Närståendes roll inom palliativ vård  

I livets slutskede är det ofta komplicerat att vara en närstående. Det kan vara hans eller 

hennes första konkreta möte med döende och döden. I denna situation måste den 

närstående hantera både sin egen och den döendes sorg, förutom att lösa en mängd 

praktiska problem. Allt detta sker i en livssituation där existentiella frågor kommer till sin 

spets, där den närstående eller patienten samt personal kanske inte är beredda att tala om 

situationen. Ansvaret för att säkerställa att patienten mår så bra som möjligt kan vara en 

självklarhet för många närstående, medan för andra kan detta innebära stora uppoffringar 

(Andershed, 2006). De närstående lever i en ovisshet där de är oroliga för den som är sjuk, 

utan att veta vad som kommer att hända, om det kommer att hända och när det kommer 

hända i framtiden (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005). 

 

De närståendes upplevelse av att ge omvårdnad har beskrivits som en självklarhet. Något 

som görs dels utav kärlek, men även utifrån en känsla av skyldighet och ansvar. De kan 

ofta känna att både patienten och vårdpersonalen förväntar sig att den närstående ska ta den 

vårdande rollen. Dessa förväntningar kan ge den närstående känslor av tvivel, ambivalens 

och ångest (Henriksson, Arestedt, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2012).  Rollen som 

vårdare kan för den närstående innebära psykologiska, fysiologiska, sociala och 

ekonomiska påfrestningar. Närstående kan uppleva det som en chock när någon som står 

dem nära diagnostiseras med en livshotande sjukdom. Det finns ofta känslor av att inte 

vara förberedd och att de kastas in i den nya situationen. Närstående har uppgett att de 

behöver tid att förbereda sig och även acceptera denna nya situation som det innebär att bli 
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vårdare. De kan uppleva svårigheter att delvis vara en närstående och samtidigt delvis en 

vårdare. De försöker att anpassa sig till den nya situationen, men det är en stor omställning 

och innebär förändringar i det dagliga livet (Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Osäkerhet, maktlöshet och hopplöshet är känslor som den närstående kan uppleva och de 

eventuella konsekvenserna av att ta på sig rollen som vårdgivare innebär en ökad risk för 

både psykiska och fysiska hälsoproblem. Närståendes reaktioner på maktlöshet och 

hjälplöshet kan visa sig genom symtom som muskelspänningar, huvudvärk, aptitlöshet, 

sömnlöshet, ångest, oro och depression. Uppfattningen av att patienten lider och tynar bort 

samt känslan av att vara otillräcklig kan bidra till sociala konsekvenser såväl som 

existentiella känslor och tankar hos den närstående. Detta kan visa sig i ensamhet och 

känslor av skuld och ilska (Henriksson et al., 2012; Milberg, Strang & Jakobsson, 2004).  

 

Stöd till närstående inom palliativ vård 

Socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är 

långvarigt sjuk. Syftet med stödet är att förebygga ohälsa hos närstående samt främja deras 

förmåga att hantera svårigheter under vårdtiden och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 

2012b). Den palliativa vården bedrivs idag i större utsträckning i hemmet vilket kan 

innebära upprätthållandet av ett så vardagslikt liv som möjligt för patienten. Nackdelar kan 

vara det engagemang som kan krävas av patientens närstående, i form av till exempel 

anpassning, extra arbete och krav, som kan visa sig i form av frustration och osäkerhet hos 

de närstående. För att de inblandade ska ha möjlighet att hantera situationen och leva ett 

optimalt liv samtidigt som döden är förestående måste det finnas stöd och resurser som 

underlättar situationen (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005).  

 

Närstående som avstår från att arbeta för att vårda en svårt sjuk person kan få 

närståendepenning. Närståendepenning ges även om närstående vårdar personen på 

sjukhus. Med svårt sjuk menas sjukdomstillstånd som innebär ett tydligt hot mot personens 

liv. Den närstående och personen som är sjuk måste vara försäkrade i Sverige och vården 

ska ges i Sverige eller i ett annat land som är med i den Europeiska Unionen. Flera 

närstående kan turas om i vården och få ersättning för olika dagar eller olika delar av 

dagen. Vård betyder att vara nära den som är svårt sjuk och ge stöd. Det ses som ett 

komplement till samhällets insatser. Vård kan också vara att uträtta ärenden, till exempel 

gå och handla mat eller att följa med till läkare (Försäkringskassan, 2012). 

 

Jansma, Schure och de Jong (2005) visar i en studie vilka former av stöd som efterfrågas 

av närstående. Kommunikation anses vara det viktigaste stödet, följt av praktisk 

information, att stödja den närståendes hälsa och sist stöd från socialt nätverk. Studien 

visade dock att desto mer ansvar den närstående tog på sig i sin vårdande roll desto högre 

värderades stöd åt den närståendes egen hälsa. De var medvetna om att de spelar en 

avgörande roll och att om de bryter ihop, kommer problemen för patienten att öka.  

 

Problemformulering 

Närstående utgör en stor del av den palliativa vården (Andershed & Ternestedt, 1999) och 

de förväntas, både utav sig själva och av vårdpersonal, att åta sig den vårdande rollen. 

Närstående kan uppleva svårigheter med att dels vara närstående och samtidigt vara  

vårdare (Brobäck & Berterö, 2003). Tidigare studier (Henriksson et al., 2012; Milberg et 
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al., 2004) visar att närstående rapporterar en brist på de nödvändiga förberedelserna, 

kunskaperna och förmågorna som krävs för hanteringen av rollerna som närstående och 

vårdare. Det är av vikt att få en utökad förståelse för närståendes erfarenheter av befintliga 

stödformer. Detta kan hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med att ge stöd till närstående i 

den kliniska verksamheten och därför är detta område värt att studeras.  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva de närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ 

vård. 

 

METOD 

Metodval 

Till denna studie valde författarna att genomföra en litteraturbaserad studie för att få en 

översikt på det nuvarande kunskapsläget. Genom en litteraturbaserad studie undersöktes  

befintlig forskning inom ett valt område (Forsberg & Wengström, 2008). 

Evidensbaserad hälso- och sjukvård är ett eftersträvat förhållningssätt som innebär att 

vårdbeslut ska baseras på vetenskapliga bevis. Med bevis avses de resultat som redovisas 

genom sammanställningar av vetenskapliga undersökningar. Sammanställningen utfördes 

genom ett systematiskt arbetssätt där forskningsresultat kvalitetsgranskades, värderades 

och tolkades (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Studien har genomförts i enlighet med Fribergs (2006) beskrivning, där arbetet beskrivs i 

olika faser. I fas ett gjordes val av område att studera. Detta följdes av en litteratursökning 

inom det ämnesområde som valts. Nästa fas innebar att en analys genomfördes av de valda 

texterna och denna fas delades upp i två steg. Steg ett innebar att en övergripande 

beskrivning av vad som fanns publicerat på området gjordes och i steg två utfördes en 

avgränsning av urvalet samt en granskning av kvaliteten. I de sista faserna bearbetades de 

utvalda texterna avseende likheter och skillnader som sedan beskrevs i ett resultat (Friberg, 

2006). Genom att göra en grundlig genomgång av befintlig forskning kan bidrag till det 

befintliga kunskapsläget göras, till exempel att uppmärksamma om det finns luckor eller 

inkonsekvens i den forskning som genomförts (Polit & Beck, 2012).   

 

Urval 

Då en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2008) bör baseras på aktuell 

forskning gjordes en avgränsning till att endast artiklar publicerade på 2000-talet 

inkluderades. Endast artiklar publicerade på engelska valdes ut då det är det språk 

författarna behärskar. Hänsyn togs inte till geografiskt ursprung, men samtliga deltagare i 

studien var över 18 år. Inklusionskriterier var även att artikeln eller tidsskriften där den 

publicerats var peer-reviewed. Då en artikel inkluderades ska den ha varit etiskt granskad, 

företrädesvis av en etisk kommitté. Om detta inte kunde utläsas i artikeln genomfördes en 

genomgående etisk granskning enligt Polit och Beck (2012) av författarna till denna 

föreliggande studie. Två av de inkluderade studierna granskades enligt denna metod.   
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Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes främst i databaserna PubMed och Cinahl, men några artiklar har 

även inkluderats genom manuella sökningar. De använda databaserna ansågs relevanta till 

det ämnesområde som studerats då PubMed är en bred databas som publicerar artiklar 

inom medicin och omvårdnad och Cinahl täcker främst artiklar rörande omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2008). Tolv artiklar inkluderades från PubMed, en artikel från 

Cinahl och tre artiklar från manuella sökningar. Sökningar utfördes även i PsycINFO, men 

inga relevanta träffar erhölls. 

 

Databassökning 

 

Sökord till databassökningarna utformades utefter ämnesområde och syfte. I första hand 

användes MeSH termer respektive Cinahl headings, men även några fritextsökningar 

gjordes då det gav ett utökat resultat. Sökord som användes redovisas i Tabell 1. För att 

begränsa sökningarna och få fram relevanta sökträffar kombinerades de olika sökorden 

med de booleska sökoperatörerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 2008). 
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                                                                                                                                    Tabell 1 
Databas 

Datum 

Tid 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

3/9-2012 

10.00 

”palliative care” AND ”support” AND ”family” 

AND ”family caregiver” 

524 45 17 8 

Pubmed 

3/9-2012 

15.30 

MeSh termer: 

“life support care/psychology” AND “palliative 

care” AND “caregivers” 

2 0 0 0 

Pubmed 

3/9-2012 

15.35 

Mesh termer: “social support” AND “palliative 

care” AND “terminal care” AND “family caregiver” 

45 2 0 0 

Pubmed 

4/9-2012 

09.15 

MeSH termer: “palliative care” AND “Family” 

AND “social support” 

152 15 4 2 

Pubmed 

4/9-2012 

09.54 

MeSH termer: 

“palliative care” AND “family” AND (frisök) 

“experience 

133 3 0 0 

Pubmed 

4/9-2012 

10:15 

MeSH termer: “palliative care” AND (frisök) 

“experience” AND “support” 

680 5 0 0 

Pubmed 

4/9-2012 

11.06 

MeSH termer: “Terminal Care”  AND “Family” 

AND “family caregiver” (frisök) “support” 

159 7 3 2 

Pubmed 

4/9-2012 

11.32 

MeSH termer: “Palliative care” AND (frisök) 

“relative” AND  “support” AND “experience” 

272 1 0 0 

Cinahl 

4/9-2012 

13.10 

Cinahl headings: “support/psychosocial” AND 

“palliative care”  AND “Family” 

50 11 0 0 

Cinahl 

4/9-2012 

13.30 

Cinahl headings: 

“palliative care” AND “family” AND (frisök) 

“support” 

116 8 2 0 

Cinahl 

4/9-2012 

13:52 

Cinahlheadings: “support/psychosocial” AND 

“palliative care/psychosocial factors” AND “family” 

8 0 0 0 

Cinahl 

4/9-12 

13.57 

Cinahlheadings: 

”terminal care” AND ”support, psychosocial” AND 

”family” 

37 3 1 1 

Cinahl 

4/9-2012 

14:00 

Cinahlheadings: 

“significant other” AND “support/psychosocial” 

AND “palliative care” 

1 0 0 0 

Cinahl 

4/9-2012 

14:01 

Cinahlheadings: “significant other” AND “palliative 

care” 

5 0 0 0 

Cinahl 

4/9-12 

14.08 

”family relations” AND ”palliative care” 34 0 0 0 

Cinahl 

4/9-2012 

14:10 

Cinahlheading: “Terminal care” OR “Palliative 

care” AND “family” AND “support/psychosocial” 

77 3 0 0 

Totalt  2295 103 27 13 
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Manuell sökning 

 

Under granskning av de funna artiklarna påträffades ytterliggare fyra referenser av intresse. 

För att finna primärkällan gjordes en manuell sökning utifrån artiklarnas referenslistor 

(Forsberg & Wengström, 2008). Efter granskning av dessa artiklar i fulltext inkluderades 

tre av dem. 

 

Dataanalys 

Med studiens syfte i åtanke lästes de abstract vars titel föreföll relevant. De artiklar som 

efter genomgång av abstract fortfarande var av intresse lästes i sin helhet. Utifrån detta  

valdes sedan 15 artiklar ut som granskades, enligt Fribergs (2006) och Willman et al. 

(2011) förslag på granskningsfrågor, av båda författarna på var sitt håll. Efter denna mer 

genomgående granskning exkluderades två artiklar på grund av brister i 

metodbeskrivningen respektive avsaknad av etiska resonemang. Därefter inkluderades tre 

artiklar genom den manuella sökningen och totalt inkluderades 16 stycken artiklar i denna 

studie. 

 

Värdering och klassificering 

 

Alla inkluderade artiklar kvalitetsbedömdes och klassificerades utifrån Sophiahemmet 

högskolas modifierade bedömningsunderlag i enlighet med Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman et al. (2011) . De utvalda artiklarna sammanställdes i en matris 

utarbetad av Willman et al. (2011) för att ge en översikt över artiklarnas syfte, metod, 

resultat, kvalitet samt klassificering. 

 

Tillförlitlighet 

 

För att stärka tillförlitligheten inkluderades endast aktuell forskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). Samtliga artiklar har lästs av författarna enskilt och har sedan 

sammanförts och diskuterats då hög tillförlitlighet eftersträvades. Endast originalartiklar 

har inkluderats och klassificering har genomförts efter bedömningsmall utformat av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2011). Endast artiklar som klassificerats 

med hög eller medel kvalitet har inkluderats i föreliggande studie för att stärka 

tillförlitligheten.  

 
Forskningsetiska överväganden 

 

Vid val av ämne och genom hela forskningsprocessen har värderingsfrihet eftersträvats, 

detta då det är en av de viktigaste tolkningarna av kravet på objektivitet. Strävan efter 

objektivitet har gjorts vid sökning av artiklar och enligt Helgesson (2006) anses 

objektivitet vara en förutsättning för vetenskapligt baserad forskning. Vetenskapen ska 

vara fri från partiska intressen och förutfattade meningar för att kunna genomföra 

undersökningarna på ett korrekt och rättvist sätt. Strävan efter att forskningsresultaten varit 

sanna och fullständiga har gjorts, fullständiga i den bemärkelsen att resultatet inte varit 

innehållsfattig och missvisande (Helgesson, 2006). Författarna till föregående studie har 

inte medvetet förvrängt, förfalskat eller plagierat resultat (Werner, 2012). Etiska 

överväganden har gjorts till föreliggande studie genom att sträva efter att välja studier som 
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har fått tillstånd av en forskningsetiskkommitté eller där etiska överväganden och 

resonemang har förts (Helgesson, 2006). 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under tre olika teman: Att få information och praktiska råd, Dela 

liknande livssituation med andra människor och Tid för sig själv och vila. 

 

Att få information och praktiska råd 

Något som var genomgående i majoriteten av studierna var vikten av att de närstående fick 

stöd genom information. Utmärkande var de närståendes uppskattning av att motta 

information angående patientens sjukdom och behandling, men till hjälp var även att få 

praktiska råd och tips angående skötseln av patienten (Harding, Leam, Pearce, Taylor & 

Higginson, 2002; Henriksson, Benzein, Ternestedt & Andershed, 2011; Hudson et. al, 

2008; Witowski & Carlsson, 2004).  

 

I Henriksson och Andersheds (2007) studie belyste de närstående vinsterna av information 

angående patientens sjukdom och dess allvar. De närstående beskrev hur de fick insikt i att 

patienten inte skulle överleva sin sjukdom genom den tillhandahållna informationen och de 

flesta deltagarna såg denna insikt som något positivt. De upplevde att det hjälpte dem att 

hantera situationen de befann sig i. Det var i själva verket viktigt att konfronteras med de 

svårigheter som väntade och det förberedde dem för vad som komma skulle. Det innebar 

att mindre energi lades på att oroa sig för den framtida sjukdomstiden. Dessutom gav det 

dem en känsla av kontroll över situationen, vilket uppfattades som viktigt, eftersom de 

kände sig maktlösa inför att möta patientens förestående död (Henriksson & Andershed, 

2007). Detta styrks av Hudson, Thomas, Quinn, och Aranda, (2009) som i sin studie 

undersökte hur familjemöten tillsammans med en handledare kunde hjälpa de närstående 

inom den palliativa vården. De närstående rapporterade att genom mötenas 

informationsrikedom fick de en bättre förståelse för sjukdomen och de fick information om 

vilka tjänster och vilken hjälp som fanns att få.  

 

Närstående uppskattade att bli försedda med information om vilka tillgängliga tjänster som 

fanns att tillgå och de beskrev även hur de med hjälp av denna information bättre kunde 

möta patientens behov (Hudson et al., 2008). Genom att de närstående hade mer kunskap 

om vad de hade att förvänta sig i framtiden och vilka hjälpmedel och tjänster som fanns 

tillgängliga kändes hela situationen mer tydlig och hanterbar (Hudson e al., 2009). En stor 

del av de närstående uppgav att de uppskattade de praktiska råd de fick angående  

strategier som kunde användas som hjälp för att hantera patientens fysiska och 

psykosociala problem. Det ingav en känsla av självförtroende hos den närstående att känna 

att det de gjorde för den sjuke patienten var rätt och det gav dem motivation och mod att 

fortsätta i sin vårdande roll (Hudson et al., 2008).  

 

Vidare undersökte Henriksson et al. (2011) i sin studie vilket stöd närstående upplever 

genom att tillsammans med andra närstående genomgå ett stödgruppsprogram under den 

palliativa vårdens gång. Vid sex tillfällen som alla gick under olika teman fick de 

närstående ta del av information från olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och 

kunde diskutera erfarenheter med varandra. Något som flera närstående satte värde på var 

att få praktiska råd angående kost och hur de kunde underlätta matsituationen för patienten, 

då många uttryckte oro för patientens minskade aptit och förändrade matvanor. Ett annat 
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uppskattat inslag i programmet var det mötet som hölls av arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Mötet gav en förståelse för hur mycket hjälp som fanns att få och hur det dagliga livet 

kunde göras lättare för både patienten och de närstående (Henriksson et al., 2011). 

 

Flera studier visade betydelsen av på vilket sätt och när under den palliativa fasen som 

information gavs till de närstående (Henriksson & Andershed, 2007; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Mossin & Landmark, 2011; Walsh et al., 2007). I studien utförd av 

Walsh et al. (2007), där syftet var att minska oro hos närstående genom en intervention där 

sex individuella stödtillfällen genomfördes, uppgav en femtedel av de närstående att 

interventionen kom för sent relaterat till patientens tillstånd. Stödet hade behövts tidigare 

för att det skulle kunna var till hjälp för den närstående. Henriksson och Andershed (2007) 

visade på samma problematik, men där närstående istället upplevde att stödet och 

informationen kom för tidigt i sjukdomsfasen. De närstående beskrev att de hade svårt att 

ta in informationen då den ibland kändes avlägsen och inte relaterad till deras situation. De 

hade svårigheter att uppfatta patienten som dödligt sjuk, eftersom de fortfarande befann sig 

i den tidiga palliativa fasen (Henriksson & Andershed, 2007). 

 

Mossin och Landmark (2011) belyste i sin studie att informationsöverföringen hade 

betydelse för hur stödet upplevdes av de närstående. De beskrev i sin studie hur 

kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och de närstående är av stor vikt 

för ett fungerande stöd. De närstående ansåg det viktigt att bli sedda som egna individer 

och inte bara i rollen som närstående. Detta för att kunna föra samtal angående annat än 

patientens sjukdom och behandling samt för att uppnå en känsla av gemenskap med hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Mossin & Landmark, 2011). Närstående som vårdade patienten i 

hemmet kände sig utestängda och hade en känsla av maktlöshet när de inte kunde bygga 

upp en god relation med hälso- och sjukvårdpersonalen. Det fanns situationer där den 

närstående uppfattade informationen om vad som förväntades av dem som oklar och detta 

bidrog till en känsla av osäkerhet och de närstående kände sig då isolerade och sårbara. Det 

framkom även att problem med kommunikation och avsaknad av vägledning från hälso- 

och sjukvårdspersonal skapade känslor av frustration hos den närstående (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). 

 

Perreault, Fothergill-Bourbonnais och Fiset (2004) visade i sin studie hur otillräcklig 

information hade en negativ inverkan på de närståendes känsla av stöd och förmåga att ta 

hand om sin närstående i hemmet. De närstående uppgav att de hade önskat mer stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonal i form av information, exempelvis angående hur de kunde 

hjälpa patienten med symtomlindring. När de såg patienten lida och inte hade tillräckligt 

med kunskap för att kunna hjälpa honom eller henne gjorde det de närstående illa till mods 

och ingav en känsla av hjälplöshet. Några av de närstående uppgav att de hade kunnat 

undvika eller skjuta upp inläggning av patienten på vårdavdelning om mer hjälp och stöd 

från hälso- och sjukvården hade varit tillgänglig.    

 

I två av studierna framkom det att de närstående efterfrågat mer information angående vad 

som händer när en person är döende och vad själva döden innebär fysiskt. De närstående 

uppgav hur information och diskussion kring detta ämne hade varit till hjälp för att veta 

vad de hade att vänta sig i ett senare stadium av sjukdomen (Henriksson et al., 2011; 

Hudson et al., 2008). 

 

Tre studier visade att information angående ekonomiskt stöd var otillräcklig (Eriksson, 

Arve & Lauri, 2006; Loke, Liu & Szeto, 2003; Walsh et al., 2007). I studien av Walsh et 
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al. (2007) där deltagarna mottog information angående ekonomiskt stöd upplevde 

majoriteten att informationen inte var användbar. Detta styrks av Loke et al. (2003)  som i 

sin studie visade att endast ett fåtal av de närstående uppgav att informationen angående 

ekonomiskt stöd de mottagit från hälso- och sjukvårdspersonal var användbart eller mycket 

användbart. Majoriteten av deltagarna uppgav i motsats att informationen de mottagit inte 

hade varit användbart för dem (Loke et al., 2003). Eriksson et al. (2006) belyste samma 

problem i sin studie där närståendes erfarenheter av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

undersöktes. De närstående uppgav att det stöd de mottagit minst av var angående 

ekonomiskt stöd och tillhörande information om vilka förmåner som fanns att tillgå. Av de 

närstående uppgav över hälften att ingen av dessa frågor hade diskuterats med dem alls. 

 

Dela liknande livssituation med andra människor   

Stöd i form av gruppinterventioner där närstående deltog i möten gav möjlighet att dela 

och jämföra erfarenheter med varandra vilket var viktigt då det minskade känslor av 

ensamhet och misär (Harding et al., 2002; Milberg, Rydstrand, Helander & Friedrichsen, 

2005; Witowski & Carlsson, 2004; ). En känsla av tillhörighet skapades då de närstående 

delade liknande livssituation och upplevelser och det uppskattades att möta andra i samma 

situation (Harding et al., 2002; Henriksson & Andershed, 2007; Hudson et al., 2008). Detta 

styrks av Milberg et al. (2005) studie där gruppen kände en stark känsla av 

sammanhållning relaterat till att möta andra i liknande livssituationer samt insikt i att de 

inte var ensamma. Det var lättande för deltagarna att vara i liknande situationer då det 

befriade dem från onödiga frågor och skyldigheten att förklara hur de var och hur de kände 

sig (Henriksson & Andershed, 2007). De flesta av deltagarna tyckte att 

stödgruppsprogrammet hade startat vid en lämplig tidpunkt för dem och de var mottagliga 

för stöd i denna form. I Milbergs et al. (2005) studie menade deltagare att en stödgrupp inte 

kunde påbörjas innan de närstående var medvetna om den pågående försämringen av den 

sjuke personens hälsa. De närstående måste ha kommit till ett liknande stadium i processen 

av medvetenhet för att kunna delta i diskussioner och dela erfarenheter av sjukdomens 

försämring och konsekvenserna av detta. 

 

Henriksson et al. (2011) beskriver att många närstående uppgav att de kände sig ensamma 

på insidan men försökte verka lyckliga på utsidan. Inom stödgruppen kände de att de 

kunde släppa fasaden och få gråta och prata om hur trötta de var eller känslor som de hade, 

såsom ilska och förtret. Detta stöds utav Henriksson och Andershed (2007) där deltagarna 

såg stödgruppen som ett forum enbart för dem där de öppet kunde bedriva samtal om sina 

tankar och sin oro och rädsla. Mötena med stödgruppen blev en plats där de kunde släppa 

fasaden de ständigt hade. Det var bekvämt att vara med andra som förstod och där de inte 

behövde dölja sina känslor eller känna oönskade krav (Henriksson et al., 2011).  

 

Intervention i form av mötestillfällen bidrog till utbyte av lösningar på vardagliga problem. 

Deltagarna gav varandra stöd, uppmuntran och råd om praktiska frågor (Harding et al., 

2002; Henriksson & Andershed, 2007). Att de närstående delade med sig av sin egen 

situation i en trygg miljö menar Milberg et al. (2005) bidrog till en ökad känsla av styrka 

samt perspektiv på den egna situationen. De närstående rapporterade att de specifika 

bekymren de var oroliga för innan mötena hade lugnat ner sig efter mötena (Hudson et al., 

2009). 
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Bekräftelse 

 

Deltagarna i Henriksson och Andersheds (2007) studie upplevde en känsla av bekräftelse 

då de fick delta i stödgruppen. De blev bekräftade som individer med egna känslor, tankar 

och behov (Harding et al., 2002; Henriksson & Andershed, 2007). Det uppfattades inte 

som en börda att ta del av de andra deltagarnas upplevelser utan bekräftade dem i sin egen 

sorg (Henriksson & Andershed, 2007). Liknande resultat visades i Cronfalk, Strang och 

Ternestedts (2009) studie där deltagarna blev bekräftade som individer och vårdare genom 

att motta massage av en massös i hemmet. Genom att få massage blev de närståendes 

ansträngningar bekräftade som viktiga samt deras oro, sorg och trötthet blev igenkända. 

Linderholm och Fredrichsens (2010) studie beskriver att närståendevårdare i hemmet inte 

kände sig bekräftade utan att de kände sig osynliga och hade hopp om att bli sedda. När det 

palliativa teamet kom hem till dem var de i stort sett där bara för patienten och inte för de 

närstående och inte många av personalen frågade om deras situation.  

 

Det var bekräftande att träffa personer i liknande situationer och att inte känna sig ensam 

med de tankar och känslor som upplevdes (Henriksson & Andershed, 2007). Dock uppstod 

känslor av ensamhet och övergivenhet då de närstående upplevde att 

stödgruppsprogrammet slutade för abrupt då det innebar att mötena med varandra 

upphörde (Milberg et al., 2005). Några deltagare valde att fortsätta träffas i grupp efter 

stödprogrammet då de inte tyckte att mötena hade varit tillräckligt många och behovet av 

stöd fanns kvar (Milberg et al., 2005; Witowski & Carlsson, 2004). Vidare beskrev 

Harding et al. (2002) att några i gruppen hade velat att mötena fortsatte kontinuerligt för att 

fortsätta träffa andra närståendevårdare medan andra deltagare i gruppen tyckte att det 

räckte med det antalet möten de fick.  

 

Emotionellt stöd 

 

Emotionellt stöd upplevdes vara det stöd som värderades högst som de närstående fick från 

hälso- och sjukvårspersonal (Loke et al., 2003; Walsh et al., 2012). Vidare visade Eriksson 

et al. (2006) att bli accepterad och hörd sågs som de starkaste formerna av stöd som hälso- 

och sjukvårdspersonal kunde ge. Patterson och Dorfman (2002) visade i sin studie att 

sympatikort, telefonsamtal och besök från familj var viktigt för de närstående. Familjen var 

ett bra stöd för de närstående både före, under och efter sjukhusvistelsen och känslan av 

gemenskap mellan familjemedlemmar gav viktigt emotionellt stöd (Mossin & Landmark, 

2011). En annan form av emotionellt stöd var att bli bjuden på eftermiddagste på fredagar 

vid en palliativ vårdenhet. Teet upplevdes som en omtänksam gest som hjälpte de 

närstående att känna sig något normala i vårdmiljön samt främjade en känsla av 

gemenskap (Parsons & Anderson, 2009).   

 

Tid för sig själv och vila 

I Henriksson och Andershed (2007) studie blev gruppmötena som intervention en form av 

vila för de närstående. Vila bestod av att kunna ta en paus från omsorgen och möjligheten 

att lämna huset och att få tid och utrymme för sig själva (Harding et al., 2002; Henriksson 

& Andershed, 2007). Witowski och Carlsson (2004) menade att många deltagare uppgett 

att de hade känt sig fast hemma och stödgruppsprogrammet erbjudit dem en möjlighet att 

lämna hemmet samt att detta gav de närstående andrum och lättnad. Mötena var en tillflykt 

från den annars pressade livssituation där de identifierade sig själva som vårdgivare 

(Henriksson & Andershed, 2007).  
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Möjligheten att ta sig ifrån hemmet har uppfattats ge deltagarna en hälsofrämjande effekt 

som exempelvis visade sig hos en deltagare genom minskade depressionskänslor 

(Witowski & Carlssons 2004). Deltagandet i gruppmötena var en försvarbar vila eftersom 

de närstående hade en bra anledning för att vara där, de deltog delvis för sin egen skull men 

också för att bättre kunna hjälpa patienten. Däremot för de deltagare där den sjuke 

personen var ensam hemma, eller var orolig eller rastlös kunde deltagandet i mötena skapa 

stress snarare än vilsamhet eftersom de upplevde att de övergav patienten (Henriksson & 

Andershed, 2007). En annans slags flykt från den döende processen och oroligheterna i en 

palliativ vårdenhet var när de närstående blev erbjudna eftermiddagste av vårdpersonal 

(Parsons & Anderson, 2009). Vidare beskriver Mossin och Landmark (2011) att kunna 

prata om annat än sjukdom och behandling och dela en jämbördig gemenskap med 

vårdpersonal var en väsentlig komponent som underlättade det vardagliga livet på 

sjukhuset.  

 

Mötena med stödgruppen gav emotionellt stöd och var en möjlighet att återhämta sig i en 

lugn och fredlig atmosfär. Deltagarna kände sig rofyllda med att bara tillåtas vara 

(Henriksson & Andershed, 2007). Stunder då närstående kunde lägga sina vardagliga 

oroligheter åt sidan beskrevs vara när de fick massage, detta trots tröttsamhet och rädsla för 

framtiden. Enligt närstående försvann oroligheter och tröttsamhet på något sätt och de 

kände inre stillsamhet och tidlöshet. Kroppslig vila upplevdes och känslan av att vara till 

mods eller avslappnad efter massage var ibland beskrivet att det varade i flera timmar eller 

till och med resten av dagen (Cronfalk et al., 2009). 

 

Avlastning i vardagen 

 

Personer som fungerade som stödperson åt närståendevårdare hade både en psykologisk 

och social roll som innebar att ge avlastning från vårdansvaret. Denna person var 

avgörande för att ge den närstående andrum från ansvar, då kunde de istället sköta tvätten, 

gå ut med hunden eller helt enkelt ha tid för sig själva (Perreault et al., 2004). Vidare 

beskriver Patterson och Dorfman (2002) att några deltagare i deras studie uppgav att 

avgörande stöd var i form av avlösning från familjemedlemmar. Perreault et al. (2004) 

uppgav att det bästa stödet från familj och vänner var praktisk hjälp såsom att laga mat 

eller göra hushållssysslor. Detta stöds av Witowski och Carlsson (2004) där deltagarna 

kände att släktingar och vänner betytt mycket i den praktiska hjälpen, dock rapporterades 

motsatsen också där familjen inte hade några släktingar som bodde nära och detta 

uppfattades vara en stor nackdel.   

      

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva närståendes erfarenheter av stöd vid palliativ vård. 

Diskussion fördes mellan författarna till föreliggande studie huruvida en kvalitativ metod 

kunnat användas för att svara på syftet. En kvalitativ metod används i många fall, enligt 

Willman et al. (2011), för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga 

upplevelser och uppfattningar. Hade syftet varit att undersöka erfarenheter av en specifik 

form av stöd ansågs en kvalitativ metod ha varit användbar, men då en sammanställning av 

erfarenheter från flera olika former av stöd eftersträvades i föreliggande studie ansågs en 

litteraturbaserad studie bättre kunna svara på syftet.  
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I enlighet med Willman et al. (2011) bör forskningsresultat från studier med såväl 

kvalitativ som kvantitativ forskningsmetod ingå i en litteraturöversikt där fokus ligger på 

att beskriva upplevelsen av något. Till föreliggande studie har 11 kvalitativa och 5 

kvantitativa studier valts att inkluderas. Av de fem kvantitativa som inkluderats är alla 

studier prospektiva och av dessa är två kontrollerade och tre icke-kontrollerade. En 

prospektiv studie anses ha större tillförlitlighet än en retrospektiv studie. Kontrollerade 

studier är dock att föredra framför icke-kontrollerade (Willman et al., 2011). Efter 

diskussion och granskning av de tre icke-kontrollerade studierna valde vi att inkludera 

samtliga då de ansågs svara på vårt syfte samt bedömdes hålla hög kvalité.   

 

Då syftet var att undersöka erfarenheter valde vi att inkludera flertalet kvalitativa studier. 

Med kvalitativa metoder kan den mänskliga dimensionen undersökas och beskrivning av 

någons uppfattningar, erfarenheter, behov, värderingar och önskemål kan lyftas fram 

(Willman et al., 2011).  

 

Två av de studierna som inkluderats, en kvalitativ och en kvantitativ, är pilotstudier. En 

pilotstudie kan genomföras för att undersöka hur väl en tidigare ej beprövad metod 

fungerar (Polit & Beck, 2012). Då metoden inte är beprövad sedan tidigare kan det minska 

trovärdigheten. Efter noggrann granskning, enligt Friberg (2006), av studierna valdes de att 

inkluderas då vi ansåg att metodbeskrivningen och studierna i sin helhet höll tillräckligt 

hög kvalitet.  

 

Inklusionskriterier 

 

Endast studier som blivit peer-reviewed inkluderades i litteraturöversikten. Detta då det 

anses säkerställa studiernas kvalitet och vidare även styrker tillförlitligheten och validiteten 

av resultatet (Willman et al., 2011). Undersökningsgruppen begränsades till personer över 

18 år som var närstående till patienter inom palliativ vård. Inga geografiska begränsningar  

användes, vilket innebar att studier från flera delar av världen inkluderades. Sex av 

studierna kom från Sverige, en från Norge, en från Finland, två från Storbritannien, en från 

Kina, två från Kanada, två från Australien och en från USA. Vi valde även att begränsa 

urvalet till artiklar publicerade under 2000-talet då en litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2008) bör baseras på aktuell forskning. Den äldsta artikeln bland de slutligen 

inkluderade artiklarna var publicerad 2002.  

 

Trovärdighet och generaliserbarhet 

 

Analys och granskning av inkluderade studier har genomförts av båda författarna till den 

föreliggande studien oberoende av varandra. Diskussion har sedan förts angående 

studiernas innehåll och kvalitet. Willman et al. (2011) belyser att granskningen får större 

tyngd om den utförs av minst två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar och 

det anses stärka resultatets trovärdighet. Vidare kan inkludering av studier som är utförda i 

olika länder med olika undersökningsgrupper och av olika forskargrupper öka 

trovärdigheten, om de olika studiernas resultat pekar i samma riktning. Det är dock viktigt 

att inklusionskriterierna är tydliga för att kunna göra bedömningen att 

undersökningsgrupperna är jämförbara (Willman et al., 2011). Den stora geografiska 

spridningen av de inkluderade artiklarna kan försvaga generaliserbarheten, men kan även 

ses som en styrka då studierna visade på liknande resultat. Ett antal forskare återkommer i 

mer än en av de inkluderade artiklarna, vilket kan påverka trovärdigheten såväl som 

generaliserbarheten. Diskussion kring detta har förts och författarna till den föreliggande 
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studien har valt att inkludera samtliga berörda studierna då de varierar i syfte och 

metodval. Med tanke på variationen i studiernas syfte och metodval anses samtliga resultat 

relevanta och trovärdiga.  

 

Bortfall 

Vid några av de inkluderade studierna har mängden bortfall ansetts stort av författarna till 

föreliggande studie. Bortfallen har bestått av både internt och externt bortfall. Vid de 

studier då det interna bortfallet varit stort har majoriteten av bortfallen skett på grund av 

dödsfall. I de flesta inkluderade studier har forskarteamet exkluderat närstående till 

patienter som dött under studiens gång på grund av etiska skäl. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver att generalisera resultaten till att beröra alla patienter bör inte göras om 

bortfallet är stort och om bortfallsanalysen tyder på att vissa grupper avböjt att vara med i 

undersökningen. Vi anser att deltagarantalet trots allt varit relevant för studiens syfte och 

resultatet kan därför anses trovärdigt (Forsberg och Wengström, 2008). 

    

Databassökning och urval 

 

Under databassökning användes MeSHtermer vid sökningar på databasen PubMed och 

Cinahl headings vid sökningar på databasen Cinahl. Några sökningar utfördes ytterligare 

en gång med fritextsökning för att säkerställa att inga relevanta studier missades. Några av 

sökningarna gav många träffar och snävare urvalskriterier kunde ha gjorts, då risk finns att 

titlar översågs på grund av det stora antalet sökträffar. För att minimera risken att titlar 

översågs granskades alla sökträffar av båda författarna oberoende av varandra.  

 

Analysförfarandet 

 

Analys av studiernas resultat har gjorts enligt Fribergs (2012) beskrivning där likheter 

respektive skillnader urskiljs. Detta förfarande gjorde att det blev lättare att få en överblick 

av resultatets innehåll och teman kunde lättare urskiljas. En nackdel kan vara att de resultat 

som inte ansågs vara i likhet med eller vara en direkt motsats till något annat resultat föll 

bort. Sortering av likheter och skillnader markerades med olika färger och därefter 

kategoriserades de efter teman. Under de teman som framkom har sedan underkategorier 

formats. Analysen hade effektiviserats om resultatbeskrivningen i litteraturmatrisen hade 

komprimerats och endast de mest tongivande resultaten hade inkluderats.    

 

Resultatdiskussion 

Information 

 

Socialtjänsten ska erbjuda stöd till personer som vårdar eller stödjer en närstående som är 

långvarigt sjuk. Syftet med stödet är att förebygga ohälsa hos närstående samt främja deras 

förmåga att hantera svårigheter under vårdtiden (Socialstyrelsen, 2012b). Det framgick 

tydligt i resultatet av denna föreliggande studie att information hade betydelse för att kunna 

underlätta situationen för de närstående (Henriksson & Andershed, 2007; Henriksson et al., 

2011; Hudson et al., 2008; Hudson et al., 2009). Genom att förse de närstående med ökade 

kunskaper angående exempelvis patientens sjukdom och tillhörande symtom och 

behandling, samt vad som kunde förväntas hända under den senare delen av 

sjukdomsförloppet, ingavs en känsla av kontroll. Genom att de närstående fick denna 

information uppfattades hela situationen som mer tydlig och hanterbar och energi kunde 

läggas på att finnas där för patienten i den fasen han eller hon befann sig i istället för att 
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energi lades på att oroa sig för vad som kunde hända i framtiden (Henriksson & 

Andershed, 2007; Hudson et al., 2009).  

 

Resultatet som framkom i denna föreliggande studie angående informationsbehovet stödjs 

av Wilkes, White och O'Riordan (2000) som i sin studie visar hur information är av vikt 

för de närstående. När den sjuke inte längre själv har möjlighet att fatta beslut angående sin 

vård faller beslutet ofta på de närstående. De närstående uppger hur de inte alltid har den 

information som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut och de kan då uppleva en 

känsla av att famla i blindo. De närstående beskrev behovet av att ha den nödvändiga 

kunskapen innan något inträffar och inte när det väl inträffat då det upplevs som att det blir 

för mycket att ta in samtidigt som de ska hantera det som inträffat. De belyser hur 

information behövs kontinuerligt och inte allt på en gång för att det ska fungera som ett 

behjälpligt stöd. Några studier (Henriksson & Andershed, 2007; Walsh et al., 2007) visar 

betydelsen av att information ges vid rätt tidpunkt i den palliativa fasen. Resultatet till 

föreliggande studie pekar på att närstående till patienter som befann sig i den tidiga 

palliativa fasen har ett annat informationsbehov än närstående till patienter som befann sig 

i den sena palliativa fasen.  

 

Genom resultaten som framkommit anser vi att det är av betydelse att anpassa 

informationen efter varje närståendes enskilda behov. En av de fyra hörnstenarna som den 

palliativa vården vilar på är kommunikation och relation. Den innebär bland annat att 

kommunikationen och relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten och 

dennes närstående ska vara god. Strang och Beck-Friis (2012) beskriver vidare hur 

målsättningar för hälso- och sjukvårdspersonalen bör vara att underlätta kommunikationen 

mellan patient och närstående, stödja närstående såväl praktiskt som känslomässigt och ge 

individanpassad information.  

 

I studien av Mossin och Landmark (2011) belyste de närstående hur kommunikationen och 

relationen mellan dem och hälso- och sjukvårdspersonalen är av vikt för att uppnå ett 

fungerande stöd. Vidare beskriver Linderholm och Friedrichsen (2010) tänkbara 

konsekvenser av en icke-fungerande relation mellan hälso- och sjukvårdspersonalen. De 

närstående uppgav då att de kände sig utestängda och att de upplevde en känsla av 

maktlöshet. Relationen ledde till att information från hälso- och sjukvård kunde uppfattas 

som oklar av de närstående, vilket bidrog till en känsla av osäkerhet och de närstående 

uppgav att de kände sig isolerade och sårbara. Docherty et al. (2008) visar i en studie hur 

kommunikationen mellan närstående och hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig 

beståndsdel för de närståendes möjlighet till förståelse av den mottagna informationen. Det 

konstaterades att närstående ofta sökte en personlig relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen i ett försök att underlätta deras förståelse för och insikten i de 

närståendes individuella behov. Brister i kommunikationen berodde ofta på att de 

närstående upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen satte av för lite tid för samtal och 

diskussion. Genom att erbjuda möjlighet till samtal kan därmed hälso- och 

sjukvårdspersonal underlätta vårdsituationen avsevärt. Dessutom bör en första bedömning 

av den närståendes perspektiv och grad av önskad information göras (Docherty et al., 

2008). 

 

Samvaro med andra människor 

Närstående upplever känslor av ensamhet, existentiell ensamhet, skuld och ilska då en nära 

person drabbas av en obotlig sjukdom och när rollen som vårdgivare åtas (Henriksson et 

al., 2004; Jansma et al., 2005; Milberg et al., 2004).  
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Stöd i form av gruppinterventioner där närstående mötte varandra och delade liknande 

erfarenheter visade sig minska känslor av ensamhet (Harding et al., 2002; Milberg et al., 

2005; Witowski & Carlsson, 2004). Vi resonerar att människor som möts i liknande 

livssituationer kommer att må bättre av att dela upplevelser. Människan har ett behov av att 

vara med andra människor och dela med sig av sina erfarenheter. Munn-Giddings och 

McVicar (2007) beskriver att en motivering till att närståendevårdare gått med i en 

självhjälpgrupp var att de känt sig ensamma och att omgivningens stöd hade minskat. 

Vidare beskrivs att de gick med i en självhjälpgrupp för att de hade behovet av att möta 

andra människor i liknande omständigheter. En funktion med självhjälpgruppen verkade 

vara att ”normalisera” de vardagliga erfarenheterna av omhändertagandet av personen som 

inte klarar sig själv (Munn-Giddings & McVicar, 2007). Detta skulle kunna vara en del av 

att bli bekräftad som många blev när de identifierade sig med andra människor, den 

vardagen som var normal för en själv var även normal för andra människor och det fanns 

en trygghet i det.  

 

Tanken som väckts är om stödgruppsprogram som intervention i form av att träffa andra i 

liknande livssituationer är en nödvändighet. Witowski och Carlsson (2004) anser att 

stödgruppsprogram som intervention kan ses som ett komplement till den palliativa vården 

då det har visat sig fungera som en form av stöd. Hälso- och sjukvårdspersonalen inom den 

palliativa vården förser inte alltid de närstående med nödvändigt stöd i de vardagliga 

vårdmötena mellan närstående och patient, trots att en av de fyra hörnstenarna inom den 

palliativa vården är stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2012b). Milberg och Strang 

(2007) belyser denna brist av stöd i en studie där den palliativa vården bedrivs i hemmet. 

De beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonalen inte försåg närstående med det stöd som 

de var i behov av. Behovet av stöd hos närstående varierar på grund av tidigare kunskaper 

och olika grundläggande livsantaganden (Milberg & Strang, 2004). Närstående är individer 

med olika behov och hälso- och sjukvårdspersonalen kan ta ett stort ansvar genom att ta 

hänsyn till detta i sitt arbete.  

 

Vila 

 

Resultatet visade betydelsen av att närstående fick möjlighet till tid att komma ifrån rollen 

som vårdgivare. Detta innebar en flykt från den annars pressade vardagen och de 

närstående upplevde pausen från vårdandet som vila (Harding et al., 2002; Henriksson & 

Andershed, 2007; Witowski & Carlsson, 2004). Rollen som vårdgivare innebär en ökad 

risk för både psykiska och fysiska hälsoproblem hos den närstående (Henriksson et al.,  

2012; Milberg et al., 2004). Vi upplever därför att det är nödvändigt för de närstående att 

få tid för sig själva, där de kan återhämta sig för att bättre kunna hantera livssituationen. En 

viktig beståndsdel är att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar om de närstående 

är i behov av en paus från sitt ansvar. Enligt Salin och Åstedt-Kurki (2007) bör hälso- och 

sjukvårdspersonal kunna identifiera bakomliggande faktorer till missnöje och skuld hos de 

närstående. De bör vara vaksamma och försöka ställa lämpliga frågor och uppmuntra både 

närståendevårdaren och patienten att behålla sin egen individualitet trots 

beroendeförhållandet. Hälso- och sjukvårdspersonal bör uppmuntra närstående att använda 

sig av avlösning för att förhindra att krissituationer uppstår (Salin & Åstedt-Kurki, 2007). 

Vidare beskriver Strang, Haughey, Gerdner och Teel (1999) att närstående ofta är 

medvetna om sitt behov av att få en paus från den vårdande rollen, men de upplever att det 

är svårt att ge sig själva denna möjlighet.   
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Slutsats 

Närståendes erfarenheter av stöd visade på att information var en viktig beståndsdel för att 

de närstående skulle kunna hantera livssituationen. Avsaknad av information kunde istället 

leda till känslor av frustration, osäkerhet och sårbarhet hos den närstående. Av vikt visade 

sig även vara hur kommunikationen fungerade med hälso- och sjukvårdspersonal, samt när 

under den palliativa fasen information gavs. En form av stöd som visade sig vara positiv 

och uppskattad av de närstående var gruppmöten med andra personer i liknande 

situationer. Det gav en möjlighet att identifiera sig med andra och minskade känslor av 

ensamhet. Resultatet visade även att de närstående uppskattade stöd i form av avlastning 

från vardagen och den vårdande rollen. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör bli bättre på att 

identifiera individuella behov av stöd hos närstående. Det går inte att generalisera 

närstående som en homogen grupp och därför kan inte samma form av stöd appliceras på 

alla.   

 

Förslag till vidare forskning 

 

I ett flertal av interventionerna befann sig patienterna till de deltagande närstående i olika 

palliativa faser. Detta kunde av några deltagare upplevas som en nackdel då de inte kunde 

relatera till varandras situationer. Ett förslag är därför att utveckla och genomföra en 

intervention i form av gruppmöten som handleds av hälso- och sjukvårdspersonal som 

syftar till att ge stöd åt närstående vars patienter befinner sig i samma palliativa fas.  
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    I 

 

                BILAGA I 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ 

och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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2009 
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Inner power, physical 

strength and existential 

well-being in daily life: 

relatives´experiences 

of receiving soft tissue 

massage in palliative 

home care 

Syftet är i denna studie att 

undersöka släktingars 

upplevelser av att få mjuk 

vävnads massage som ett 

stödjande komplement 

samtidigt som 

omhändertagandet av en 

döende familjemedlem i 

hemmet 

Massagen gavs dagligen i 

två veckor, 4 ggr första 

veckan och 5 ggr andra 

veckan.  

En till två veckor efter 

interventionen intervjuades 

deltagarna och det spelades 

in på band.  

21 

(2) 

Massagen ingav känslor av att känna sig bekräftad som individ och  

vårdare. Deras ansträngningar blev erkända som viktiga och även deras 

bekymmer, sorg och tröttsamhet blev erkända när de fick massage.  

  

Många upplevde att massagen underlättade kroppsvitaliteten, vilket  

betyder känslor av att vara utvilad, att ha fysisk energi och även  

känslor av närhet och sensualitet. Känslan av att vara tillfreds kunde  

vara i flera timmar och ibland resten av dagen. 

 

Trots oroligheter, trötthet och rädsla för framtiden beskrev de närstående att 

massagen underlättade stunder då de kunde lägga sina vardagliga 

problem åt sidan. De beskrev en möjlighet att uppnå en stund av  

stillsamhet. 
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Kvali
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Eriksson, E., 

Arve, S. & 

Lauri, S. 

2006 

Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informational and 

emotional support 

received by relatives 

before and after the 

cancer patient's death 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

närståendes uppfattningar 

om mottagandet av stöd 

före och efter 

cancerpatienters död på 

vårdavdelningar och 

hospice. 

Enkätundersökning. 

Enkäten var uppdelad i tre 

delar: 

1.informativt stöd från 

hälso-och 

sjukvårdspersonal innan 

patientens död 

2. emotionellt stöd från 

hälso- och 

sjukvårdspersonal innan 

patientens död 

3. informativt och 

emotionellt stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonal efter 

patientens död. 

N= 910 

(534) 

extern 

bortfall

=408 

Informativt stöd innan patientens död: Närstående hade mottagit ett visst 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal (genomsnitt 1,56 på en skala  

från 0-3, standardavvikelse 0,9). Främst mottagit information om  

patientens sjukdom och behandling. Mottagit minst information  

angående olika former av ekonomiskt stöd.  

De flesta av de närstående (88%) uppgav att informationen de mottagit  

var ärlig och anpassad efter deras behov. 47% av de närstående uppgav  

att de knappt mottog någon information alls om de inte frågade  

efter det.  

 

Emotionellt stöd innan patientens död: De närstående upplevde att de  

mottog ganska mycket emotionellt stöd från hälso- och sjukvårds- 

personal (genomsnitt 1.88, SD=0,88). Hälso- och sjukvårdspersonal gav 

 mer emotionellt stöd än informativt stöd. De formerna av stöd som  

betraktades som starkast var accepterandet av och lyssnandet till de  

närstående. Dock uppgav de närstående att de endast hade begränsade  

möjligheter att prata om deras svårigheter i vardagslivet. Makar uppgav 

ett större mottagande av stöd än andra närstående. 

 

Informativt och emotionellt stöd efter patientens död: 

Hälso-och sjukvårdspersonal erbjöd mer stöd innan än efter patientens  

död. Efter patientens död hade personalen stöttat de närstående genom  

att visa acceptans och ge dem den tid de behövde. 
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Författare 

År 

Land 
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Harding, R., 
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Pearce, A., 

Taylor, E. & 
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2002 
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A multi-professional 

short-term group 

intervention for 

informal caregivers of 

patients using a home 

palliative care service 

Tillhandahålla 

information för att 

säkerställa bästa vård 

för patienten samt för 

att minska 

närståendevårdares 

ångest i samband med 

brist på information. 

Ge närstående en 

möjlighet till utbyte 

av information, stöd 

och copingstrategier 

tillsammans med 

andra närstående. 

Sex stödgrupps-möten á 90 

minuter genomfördes med 

max 12 deltagare per gång. 

Dessa följdes sedan upp 

med individuella intervjuer 

efter genomförandet av alla 

sex tillfällena. 

n=36 

(15) 

Information som särskilt uppskattades var information om  

patientens sjukdom, svaghet, viktnedgång, kost, läkemedelsbiverkningar 

att ta med patienten på semester, begravning och praktiska råd om  

skötsel av patienten.  

 

Den största fördelen av att delta i gruppen beskrevs vara att träffa andra 

närståendevårdare. De flesta kände att de hade saker gemensamt och 

liknande problem och upplevelser.  

 

Mötena gav minskade känslor av isolering och det uppskattades att få  

möta andra som förstod deras situation.  De gav varandra stöd,  

uppmuntran och råd i praktiska frågor. 
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A support group 

programme for 

relatives during the late  

palliative phase 

Syftet med studien var att 

beskriva hur släktingar till 

döende personer upplevde 

att vara deltagare i 

stödgruppsprogrammet 

och vilken påverkan hade 

stödgruppen på deras liv i 

samband med att vara en 

släkting till en person i den 

sena palliativa fasen 

Ett stödprogram 

utvecklades för släktingar 

till personer som var i den 

sena palliativa fasen. 

Gruppen träffades på 

avdelningen 1 gång i 

veckan i sex veckor. 

Deltagarna ska ha varit 

med 5 möten av 6. 

Intervjuer utfördes med 

fenomenologisk ansats. 

n=13 

(3) 

Deltagarna fick en känsla av bekräftelse då de fick vara med i en  

stödgrupp. Deltagarna kände att de var viktiga och en resurs för  

patienten. Det var bekräftande att träffa andra personer i  

samma situation och att inte känna sig ensam med de tankar och  

känslor som de upplever.  

 

Information som gavs om sjukdomen gav deltagarna insikt i allvaret  

och att patienten inte skulle överleva sjukdomen. De flesta upplevde  

dessa insikter som något positivt och de hjälpte dem i deras situation.  

Vissa deltagare hade svårt att smälta informationen då den kändes 

långt borta och inte relaterat till deras situation.   

 

Mötena innebar en paus från omvårdnaden och var en tillflykt från en  

annars pressad livssituation. Mötena  gav emotionellt stöd och 

var en möjlighet att återhämta sig i en lugn miljö.  

 

Deltagarna fick praktiska råd och information och blev därför säkrare i  

sin vårdande roll.  

 

K 

II 

BILAGA II 

 

 



 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    VI 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Henriksson, A., 

Benzein, E., 

Ternestedt, B. 

M. & 

Andershed, B. 

2011 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting needs of 

family members of 

persons with life-

threatening illness: a 

support group program 

during ongoing 

palliative care 

Att beskriva 

familjemedlemmars 

erfarenheter om innehåll, 

struktur och metod av en 

potentiell intervention. 

Interventionen består av ett 

stödgrupps-program för 

familjemedlemmar till 

personer med livshotande 

sjukdom under pågående 

palliativ vård 

Intervjubaserad pilotstudie. 

Interventionen inleddes 

med grupp-möten 1,5 

h/vecka i sex veckor, där 

varje möte hade en 

förbestämt ämne. Två 

dagar till en vecka efter 

sista grupp-mötet 

genomfördes en 

telefonintervju med 

deltagarna. Intervjuerna 

transkriberades och delades 

upp i meningsenheter för 

att sedan kondenseras och 

kodas. Koderna delades 

sedan upp i tre kategorier. 

n=39 

(10) 

 Deltagarna uppskattade de praktiska tips de fick på hur de kan  

underlätta matsituationen. 

 

Informationen gav dem kunskap och förståelse 

som behövs för att kunna hantera situationen. Många kände sig lättade  

och kände tröst i att de inte var ensamma i sin upplevelse. 

 

Ett möte genomfördes med arbetsterapeut och sjukgymnast. Mötet gav  

en förståelse för hur mycket hjälp som finns tillgänglig och hur det 

dagliga livet kan underlättas för den patienten och de närstående.  

 

Det sista mötet handlade om deltagarnas vårdande roll. Deltagarna  

uppskattade detta ämnen då de fick dela med sig av sina erfarenheter  

med de andra deltagarna. 

 

Några deltagare önskade mer information angående den förestående  

döden och den faktiska processen som döden innebär. 

 

Många deltagare uppgav att de alltid kände sig ledsna på insidan, men  

kände sig tvungna att hålla upp en fasad inför patienten och övrig familj.  

Inom stödgruppen kände de att de kunde släppa fasaden och få gråta  

och prata om hur trötta de är eller känslor de har, som ilska och förtret.  

 

K 

I 

BILAGA II 

 

 



 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    VII 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Hudson, P., 

Quinn, K., 

Kristjanson, L., 

Thomas, T., 

Braithwaite, 

M., Fisher, J. & 

Cockayne, M. 

2008. 

Australien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Evaluation of a 

psycho-educational 

group programme for 

family caregivers in 

home-based palliative 

care. 

Att utveckla, leverera och 

utvärdera ett  

gruppundervisningsprogra

m som syftar till att 

förbereda primära 

närståendevårdare för 

deras stödjande roll åt 

patienter i palliativ 

hemsjukvård. 

Undervisning i grupp (4-8 

deltagare) vid 3 tillfällen a 

1,5 h under en 3-

veckorsperiod. 

Undervisningsprogrammet 

följdes upp med 

enkätundersökning samt 

telefonbaserade semi-

strukturerade intervjuer. 

n=170 

(96) 

externt 

bortfall 

n=74 

(0) 

internt 

bortfall 

Två deltagare påpekade att grupperna borde bestå av vårdgivare vars  

patienter är i samma stadie av den palliativa fasen. Tre deltagare ansåg  

sig ha nytta av att vad det fanns deltagare vars patient befann sig i ett  

senare stadie då de fick en inblick i vad som komma skall. 

 

Sex deltagare sa att de ville haft mer information om vad som händer  

när en person är döende och vad själva döden innebär. 

 

Deltagarna uppskattade att möta andra i samma situation 

och få dela erfarenheter med dem. Deltagarna uppskattade 

att bli försedda med resurser om tillgängliga tjänster, få lära 

sig om symtomlindring och strategier för hur de kan möta 

den sjukes behov. 

 

Flera deltagare uppskattade de praktiska råd de fick genom 

programmet. Det ingav en bekräftande känsla av att det de  

gjorde var rätt och gav dem mod att fortsätta. 

 

P 

I 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    VIII 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Hudson, P., 

Thomas, T., 

Quinn, K. & 

Aranda, S. 

2009 

Australien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family meetings in 

palliative care: are they 

effective? 

Hypotes: 1) 

anhörigvårdare som deltar 

i strukturerade 

familjemöten kommer att 

rapportera: a) reducerade 

omvårdnadsbehov och(b 

att mötena fungerade 

främjande och är  

informationsrika och 

användbara, och c) 

Vårdpersonal som är 

försedd med specifik 

träning att sammankalla 

och genomföra ett 

familjemöte kommer 

rapportera att de är bättre 

utrustade att underlätta 

familjemöten. 

Pilotstudie. Intervention i 

form av möten för 

anhörigvårdare. 

Frågeformulär ges innan 

mötet till anhörigvårdarna 

och efter mötet för att 

kunna värdera skillnader 

före och efter. 

n=26 

(6) 

Informationsrikt, deltagarna har mycket bättre förståelse för sjukdomen 

och det gjorde situationen tydlig. De vet vad de har att förvänta sig. 

 

Familjefokuserat, de kände sig hörda. Trygghet i den pågående vården  

upplevdes. De kunde prata om sina bekymmer. 

 

Det var bra att kunna träffa hela vårdgivargruppen. De fick reda på  

vilka tjänster och vilken hjälp de kunde få. 

 
Det var fördelaktigt och användbart att vara med på mötena. 

 

De anhöriga rapporterade att de specifika bekymren de var oroliga för  

innan mötena har nu efter mötena lugnat ner sig, de är inte lika 

oroliga som innan. 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    IX 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Linderholm, M, 

& 

Friedrichsen, M  

2010  

Sverige 

A desire to be seen 

Family Caregivers´ 

Experiences of Their 

Caring in Palliative 

Home Care 

Att undersöka hur 

informella 

omvårdnadsgivare till en 

döende släkting i ett 

palliativt vårdhem 

upplevde 

omvårdnadsrollen och 

stödet under patientens 

sista sjukdom och efter 

döden.  

Individuella intervjuer, 

dessa blev bandinspelade. 

En skriftlig intervjuguide 

med frågor användes som 

stöd. Personerna som 

intervjuades fick välja val 

var intervjun skulle ta plats. 

n=14 

(1) 

Vikten av att bygga upp och upprätthålla en äkta relation mellan de  

professionella och de informella vårdarna gjordes genom att lyssna 

och erkänna den informella vårdarens expertis gällande patienten och  

dennes kondition. Relationen sinsemellan fick de informella 

vårdarna att känna en klar fördelning av vårdandet av patienten och de  

upplevde att de också hade en stödjande roll. Då en relation inte  

byggdes upp mellan den professionella och informella vårdgivaren  

kände sig den informella vårdgivaren sig utanför och maktlös. Den  

informella vårdgivarna hade inte fått nog med information om vad som  

förväntades av dem, och de var rädda för vad som skulle kunna hända 

 

Resursers fanns oftast bara till patienter och deras behov och den  

informella vårdgivaren känner sig förbisedd och oviktig.  

 

K 

I 

Loke, A. Y., 

Liu, C. F. & 

Szeto, Y. 

2003 

Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The difficulties faced 

by informal caregivers 

of patients with 

terminal cancer in 

Hong Kong and the 

available social 

support 

Att utforska 

närståendevårdares 

erfarenheter och deras 

upplevelse av socialt stöd 

vid vård av en närstående 

med obotlig cancer. 

En tvärsnittstudie 

genomfördes med 

enkätundersökning. En 

strukturerat enkät I tre delar 

användes. Första delen 

bestod av demografisk 

fakta, i andra delen 

användes CADI (Carer's 

Assessment of Diddiculties 

Index) och I tredje delen 

användes ISSB (Inventory 

of Social Support 

Behaviors).  

n=23 

(2) 

16 deltagare upplevde det stöd de fick i sin vårdande roll från hälso-  

och sjukvårdspersonal som användbart och fyra deltagare upplevde  

stödet som mycket användbart. 

 

Tolv av deltagarna upplevde det övergripande stödet från hälso- och 

sjukvårdspersonal som användbart eller mycket användbart och nio av  

dem upplevde att stödet från familj och vänner inte var lika användbart som 

stödet som det de fick från hälso- och sjukvårdspersonal.   

 

Emotionellt stöd upplevdes vara det mest användbara stödet deltagarna 

fick från hälso-och sjukvårdspersonal.  

Hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes inte 

kunna ge stöd i materiella och ekonomiska frågor. 

 

Endast sju av deltagarna ansåg att emotionellt  

stöd från familj och vänner var användbart. 

P 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    X 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Milberg, A., 

Rydstrand, K., 

Helander, L & 

Friedrichsen, 

M.  

2005 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants´ 

Experiences of a 

Support Group 

Intervention for Family 

Members During 

Ongoing Palliative 

Home Care 

Syftet med denna studie är 

att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelser av att delta i 

stödgrupper under 

pågående palliativ vård i 

hemmet 

Gruppintervju och 

frågeformulär 

En av författarna hade 

Intervjuguide med 

förberedda frågor som stöd 

och ledde diskussionen, 

medan en annan författare 

observerade, antecknade, 

och sammanfattade 

diskussionen för gruppen i 

slutet av intervjun 

22 

(2) 

Gruppledarens kunskap, erfarenhet och kompetens var värdefull för  

hur gruppen fungerade. 

 

Att dela med sig av sin egen situation med andra bidrog till en ökad  

känsla av styrka och hjälpte en att få perspektiv över sin egen situation  

samt att lyssna på hur andra hade löst deras vardagsproblem som  

familjemedlem till någon allvarligt sjuk. 

En stark känsla av sammanhållning utvecklades i gruppen. Känslan av  

sammanhållning blev stark av att möta andra i liknande situationer, de  

insåg att de inte var ensamma 

 

Stödprogrammet slutade för abrupt och gav en känsla av övergivenhet  

och ensamhet. 

 

Deltagandet i stödgruppen gav några familjemedlemmar inre styrka.  

Att få stöd och kunna uttrycka sina upplevelser och reflektera över  

dessa i en trygg miljö bidrog till en känsla av inre styrka. 

 

K 

II 

BILAGA II 

 

 



 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    XI 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Mossin, H & 

Landmark, BT.  

2011 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Being present in 

hospital when the 

patient is dying – A 

grounded theory study 

of spouses experiences 

Att få en djupare förståelse 

för makars erfarenheter av 

att vara närvarande på 

sjukhus under deras 

älskades sista dagar innan 

döden 

Individuella intervjuer som 

var semistrukturerade med 

hjälp av en intervju guide. 

Intervjuerna blev 

bandinspelade.  

Grounded theory design 

användes. 

n= 8 

(0) 

Stödet härrörde huvudsakligen från tre källor: Mellan fru och make,  

inom familj och från vårdpersonal. Genom att vara närvarande kunde 

 kvinnorna fortfarande erbjuda och få stöd av sin partner.  

Kvinnorna konstaterade att de fått bra stöd från familj, före, under och  

efter sjukhusperioden. 

Känslan av gemenskap gav viktigt praktiskt och emotionellt stöd under 

en svår period.  

Gemensamma erfarenheter lyftes fram som viktiga för kvinnorna och  

för andra familjemedlemmar. 

 

Stöd från vårdpersonal kunde delas upp i direkt och indirekt stöd.  

Direkt stöd innebar aktiviteter direkt gentemot kvinnorna som anhörig.  

Tillgång och flexibilitet var former av stöd samt  hänsynstagande i form 

av fysisk kontakt och samtal. Indirekt stöd var god omvårdnad och 

behandling av patienten. En väsentlig komponent av stöd för både  

patienten och familj var hur vårdpersonalen kommunicerade med dem.  

Att bli behandlad som en individ med egen identitet och inte bara som  

den anhörige var en viktig komponent som underlättade det dagliga  

livet på sjukhuset. 

 

K 

I 

BILAGA II 

 

 



 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    XII 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Parsons, S & 

Anderson, C. 

2009 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The meaning of friday 

afternoon tea for 

informal caregivers on 

a palliative care unit 

att undersöka meningen 

med “fredags 

eftermiddagste” för 

familjemedlemmar med 

älskade som har varit 

patienter på en palliativ 

vårdenhet. 

En mini- etnografisk design 

användes för att utreda en 

del av det sociokulturella 

systemet. 

Semistrukturerade 

intervjuer utförde och 

bandinspelades. Deltagande 

observation för att samla 

information om operation 

”Friday afternoon tea” 

n=8 

(0) 

”Friday afternoon tea” sågs som en möjlighet för familjemedlemmar att 

interagera med personal under en svår period. Familjemedlemmarna  

indikerade att ”Friday afternoon tea” gav emotionellt stöd. Teet kändes  

som en omtänksam gest som hjälpte familjemedlemmarna och  

patienten att känna sig något normal i denna miljö. Den uppmuntrade  

interaktion och främjade en känsla av gemenskap 

 

Gemenskapen hjälpte att inge en känsla av avskildhet på den palliativa 

vårdenheten.  

 

Det var en temporär flykt från den förestående döden och oroligheterna 

runt det. Teet var något som både familjemedlemmarna och patienten  

såg fram emot.  

 

 

 

K 

I 

BILAGA II 

 

 



 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    XIII 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Patterson, L. B. 

& Dorfman, L. 

T. 

2002 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family support for 

hospice caregivers 

Syftet var att undersöka 

vilket stöd 

närståendevårdare får från 

andra familjemedlemmar, 

sett från både 

närståendevårdaren och 

andra familjemedlemmars 

perspektiv. 

Intervjustudie som utfördes 

I tre omgånger. En initial 

intervju med 

närståendevårdaren inom 

tre veckor efter att 

deltagaren tackat ja till att 

medverka i studien. En 

andra intervjuomgång 

genomfördes strax efter 

med familjemedlemmar till 

närståendevårdarna. Till 

sist genomfördes slutgiltiga 

intervjuer med 

närståendevårdarna cirka 

två månader efter 

patientens bortgång. Alla 

intervjuerna var semi-

strukturerade och spelades 

in för att sedan 

transkriberas, om tillstånd 

från deltagaren fanns. 

n=43 

(33) 

Fyra närståendevårdare uppgav att de fick avgörande stöd i form av  

avlösning från familjemedlemmar. 

 

Många av närståendevårdarna nämnde telefonsamtal och besök från  

familj som en viktig form av emotionellt stöd. 

 

Alla närståendevårdarna som genomförde den slutgiltiga intervjun  

uppgav att samma personer som de fick stöd av under vårdtiden var de  

som gav stöd med sorgearbetet efter patientens bortgång. Tre närstående 

vårdare uppgav även att de fått stöd från personer utanför familjen, så  

som prästen, grannar, vänner och hospicepersonal. 

 

Efter patientens bortgång: Den vanligaste typen av stöd, som nämndes  

av 6 av 8 närståendevårdare, var att familjemedlemmar hjälpte dem att  

hålla sig aktiva och engagerade i livet. Näst vanligaste typen av stöd,  

nämnt av 5 av 8, var emotionellt stöd i form av telefonsamtal, besök  

och kort med kondoleanser.    

 

K 

I 

BILAGA II 

 

 



 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    XIV 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Perreault, A., 

Fothergill-

Bourbonn, F. & 

Fiset, V. 

2004 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The experience of 

family members caring 

for a dying loved one 

Att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelse av att vårda en 

närstående och att förstå 

betydelsen av hur en 

stödperson underlättar 

närståendevården.  

Att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelse av att vårda en 

närstående och att förstå 

betydelsen av hur en 

stödperson underlättar 

närståendevården.  

n=10 

(0) 

Fyra dimensioner kunde uttydas: socialt stöd, ge allt du har, inverkan  

på familjen, sitta på åskådarplats. Dessa dimensioner var viktigt för att  

stödja, vägleda och vårda närståendevårdare. 

 

Socialt stöd består av praktisk hjälp, information och emotionellt stöd.  

Deltagarna uppgav att det bästa stödet familj och vänner kunde ge var  

praktisk hjälp så som att laga mat eller att göra hushållssysslor. De  

uppskattade även möjligheten att få prata om upplevesen av att vårda  

sin närstående. 

 

Fem deltagare uppgav att de fick otillräcklig information av hälso-och 

sjukvårdspersonal. Tex önskade de mer hjälp med smärtlindring av  

patienten. 

 

Personerna som fungerade som stödperson åt närståendevårdaren hade  

både en psykologisk och social roll som innebar att ge avlastning från  

vårdansvaret, lyssna, respektera tystnad, vara närvarande och förespråka  

och ta hand om vårdgivare. Några deltagare sa att de inte skulle ha  

kunnat fortsätta som vårdgivaren utan stödpersonen. Denna person var  

avgörande för att ge vårdgivaren med andrum från ansvar så att de  

kunde tex få sköta tvätten, gå ut med hunden eller helt enkelt ha lite 

tid för sig själv. 

 

Några deltagare angav att de kunnat vårda den sjuke hemma längre om  

de fått mer professionell hjälp och stöd från familj. 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    XV 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Walsh, K,  

Jones, L 

Tookman, 

Mason, C, 

Mcloughlin, J, 

Blizard, R & 

King, M.  

2007 

Storbrittanien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducing emotional 

distress in people 

caring for patients 

receiving specialist 

palliative care : 

Randomised trial 

Att utvärdera effekten av 

ökat stöd för informella 

vårdgivare som känner oro 

när patienter får palliativ 

vård.  

 Interventionen omfattade 

besök en gång i veckan av 

en tränad rådgivare, 

individuellt med den 

informella vårdgivaren i 

sex veckor.   

 

Efter 4 veckor, 9 veckor 

och 12 veckor utvärderades 

känslan av oro med ett 

frågeformulär (Genereal 

health Questionnaire), även 

livskvalitet och  bördan av 

att vara vårdgivare mättes 

mha samma frågeformulär. 

 

 

1577 

Externt 

bortfall 

(1306) 

 

Internt 

271 

(123) 

Medelpoängen (från frågeformuläret) föll under vecka 4 och 9 vid  

uppföljningen men ökade igen vid 12 veckor (ju lägre poäng desto  

bättre hälsa). Det verkar som att interventionsgruppen upplever större 

förbättring, Men resultaten når inte signifikans för interventionseffekterna. 

 

Livskvaliten för vårdarna försämrades med tiden, 

 

Men det fanns ingen signifikant interaktion mellan tiden och  

interventionen, samma för vårdbördan. 

 

Vårdarnas synpunkter 

Den mest värda servicen var emotionellt stöd, andra nämnde  

information, råd, praktisk eller finansiell hjälp. En femtedel tyckte att 

interventionen kom för sen relaterat till patientens sjukdom. En tredje- 

del tyckte att flera möten med rådgivaren hade varit bra  

RCT 
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Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg    XVI 

 

Författare 

År 

Land 

År  

Titel Syfte Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Typ 

Kvali

tet 

Witowski, Å & 

Carlsson, ME.  

(2004) 

Sverige 

Support group 

programme for 

relatives of terminally 

ill cancer patients 

Syftet var att beskriva 

åsikterna om programmet 

och hur de kände att de 

haft nytta utav det 

Deltagarna till studien fick 

vara med i ett 

stödgrupprogram medan 

deras anhörig var sjuk. 

Programmet var uppdelat  i 

5 sessioner med olika 

teman. Efter den sista 

gruppsessionen fick alla  

deltagare svara på ett 

frågeformulär med öppna 

frågor. 12 utav deltagarna 

intervjuades för 

fördjupning av dessa 

frågor. En fenomenologisk 

metod användes för att 

beskriva variationer av 

personers föreställningar av 

en erfarenhet. 

48 

(4) 

Deltagarna kände att släktingar och vänner hade betytt mycket i den  

praktiska hjälpen. Samtidigt rapporterades det motsatta av de som inte  

hade några släktingar som bodde nära. 

 

Programmet uppfattades som ett komplement till vården som utfördes  

av hemsjukvårdsteamet.  Några deltagare kände att grupprogrammet  

var en förutsättning för att  kunna ge vård till en dödligt sjuk patient  

hemma.  

 

En grupp valde  att fortsätta möte i form av en själv-hjälps grupp då  

programmet var avslutat.De tyckte inte att 5 sessioner var tillräckligt  

och behov av stöd fanns kvar. Möjligheten att dela och jämföra  

erfarenheter var viktigt och minskade  känslor av ensamhet och misär.  

Deltagarn uttryckte att gruppsessionerna gav dem andrum och lättnad.  

Många deltagare hade sagt att de kände sig fast hemma och att  

programmat hade erbjudit dem en möjlighet att lämna hemmet  

och ha egen tid. Detta hade gett deltagarna en hälsofrämjande effekt. 

 

Information och råd de hade fått om sjukdom, symtom,  och smärt- 

behandling var hjälpsam, de kunde använda sig av dessa kunskaper i  

praktiken hemma. 

 

Frågeformuläret: 

Den mest positiva erfarenheten av programmet var att dela liknande  

erfarenheter med andra.  Möjligheten att erhålla information och råd  

var positivt. Möjlighet att prata utan att patienten hör en.  
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