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Abstrakt 

Bakgrund: Att vara närstående till en patient som vårdas med palliativ intention kan medföra 

fysiska och psykiska påfrestningar. Studier har påvisat att partners löper högre risk än andra 

närstående att drabbas av ohälsa. Då vården centreras kring patienten riskerar partners behov 

av stöd ej bli uppmärksammat och medföra att partners blir utbränd eller traumatiserad. 

Syfte: Att belysa hur den palliativa patientens partner upplever sin roll inom palliativ vård.  

Metod: För att undersöka detta gjordes en systematisk litteraturstudie med kvalitativ 

innehållsanalys. Datainsamlingen utgick från tre databaser Cinahl, Pubmed och PsycInfo. 

Teoretisk referensram för studien var systemteori. 

Resultat: Studien resulterade i tre kategorier överväldigande, otydlig och ensam. Partners 

beskrev sin roll som överväldigande med ökad arbetsbörda såväl fysisk som psykisk. 

Informationsbrist och inte alltid fungerande informationsflöden med och mellan vårdinstanser 

medförde att partners upplevde ovisshet i vad som förväntades av dem och rollen upplevdes 

otydlig. Situationen kunde leda till social isolering och att partners upplevde en distans till sin 

omgivning. Det kunde även uppstå känslomässig distans till den sjuke då relationen dem 

emellan förändrades vilket bidrog till att partners upplevde sin roll som ensam.   

Slutsats: Att vara partner till en patient vid vård i livets slutskede kan innebära psykiska, 

fysiska och praktiska utmaningar i tillvaron vilka ger sig uttryck utifrån den unika situationen. 

Hur partners upplever situationen påverkas av hens relation till den sjuke och hens relation till 

sjuksköterska. För att utforma stöd till partners som utgår från deras behov behöver partners 

upplevelse av sin roll inom palliativ vård ges utrymme.  

 

Nyckelord 

Närståendestöd, palliativ vård, partner, roll, upplevelse, vård vid livets slutskede. 
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1. Inledning 
Utifrån erfarenhet av att vara närstående inom palliativ vård och erfarenhet av arbete på 

palliativ vårdavdelning har ett intresse för ämnesområdet väckts. Att vara närstående inom 

palliativ vård kan vara en komplex upplevelse som kan vara svår att hantera. Närstående till 

patienter som vårdas i livets slutskede är berättigade stöd för att hantera sin situation. Detta 

omfattar både känslomässigt lidande och andra svårigheter som kan uppstå under vårdtiden 

och efter dödsfallet (Milberg, 2013). Att vara närstående i form av partner till den sjuke har 

påvisats innebära särskilda påfrestningar och kan därav innebära att partners behov av stöd 

kan skilja sig från andra närstående. Utifrån erfarenhet av arbete på palliativ vårdavdelning 

har dock stöd till partners uppfattats bristfällig i att nå ut till partners, då vården till stor del 

centreras kring patienten. Partners uppfattas inte alltid tillräknas som en del av vården eller få 

egna behov uppmärksammade. Därav kan partners anses behöva inkluderas mer utifrån egna 

behov och som en del av den palliativa vården för att vårdpersonal bättre skall kunna bemöta 

partners behov av och rätt till stöd. Att partners behov av stöd uppmärksammas är även av 

vikt eftersom påfrestningar kan leda till att partnern blir utbränd eller på annat sätt 

traumatiseras och därav riskerar att själv bli patient (Strang, 2012). Denna studie belyser 

partners upplevelse av sin roll vid vård med palliativ intention. 

 

2. Bakgrund 
Palliativ vård enligt World Health Organisation´s (WHO) definition (2002) syftar till att 

förbättra livskvalitén för patient och närstående genom att förebygga och lindra lidande då 

patienten lider av livshotande sjukdom. Vården bedrivs inom flera verksamheter och delas 

upp i allmän och specialiserad vård. Den allmänna är sådan som kan tillgodoses utifrån 

grundläggande kunskap medan specialiserad palliativ vård utförs av multiprofessionella team 

(Ternestedt & Andershed, 2013). Vården utgår från fyra palliativa hörnstenar 

symtomlindring, närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Syftet är att 

utforma en vård som tillgodoser patientens behov utifrån olika dimensioner, fysiska, psykiska, 

sociala och andliga/existentiella (Strang, 2012). 
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2.1 Palliativ vård 
Palliativ vård består av en inledande tidig fas och en avslutande fas. Den tidiga fasen kan pågå 

under flera år och innebär behandling som utöver att främja livskvalitén även syftar till att 

förlänga patientens liv. Övergången till sen fas är tidsmässigt svårbestämd, men då 

livsuppehållande behandling inte längre är motiverad eller orsakar skada tas beslutet att 

genomföra ett brytpunktssamtal. Detta innebär att den avslutande fasen inleds med enbart 

lindrande behandling. Döden förväntas härefter inträffa inom överskådlig framtid1 och syftet 

är att lindra psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt lidande. Vården i detta skede innefattar 

även ett organiserat stöd till patientens närstående (Socialstyrelsen, 2013). 

  

2.2 Närståendestöd 
Närståendestöd är en av fyra hörnstenar inom palliativ vård. Detta innebär att närstående och 

patient ska ses som en enhet. Funktionellt stöd och samtalsstöd till närstående är en 

betydelsefull och väsentlig del av den palliativa vården. Närståendes upplevelse av trygghet 

stärks när adekvat stöd finns tillgängligt, vilket även gagnar patientens välmående. Utan stöd 

blir situationen påfrestande och innebär risk för psykisk och fysisk överansträngning. Att 

stötta närstående under och efter vårdtiden är essentiellt eftersom överansträngning kan leda 

till att närstående drabbas av sjukdom antingen innan eller efter dödsfallet (Strang, 2012).  

  

2.3 Partner 
Att vara partner till en patient som får palliativ vård medför påfrestningar av olika slag. 

Vetskapen att patientens bortgång ligger nära i tiden kan yttra sig som sorg och ge upphov till 

känslor av vanmakt och hjälplöshet (Milberg, 2013). Partnern kan även påverkas av hur 

relationen till patienten varit tidigare i livet och hur hen förhåller sig till det som har varit. Hur 

relationen ter sig i olika situationer avgörs därav inte enbart av hur relationen är nu utan även 

hur den har varit under livets gång. Goda relationer tenderar att stärkas medan sämre 

                                                                 
1 ”så långt fram i tiden som man kan ha en god uppfattning om” (synonymer.se, u.å) 
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relationer kan försämras. För såväl partner som för patient kan ouppklarade konflikter göra 

sig påminda och känslor av skuld och ånger orsaka ytterligare lidande (Strang, 2013). 

 

2.4 Lidande  
Lidande i detta sammanhang innefattar olika typer av lidande, psykiskt, fysiskt, socialt och 

existentiellt. Lidande inom palliativ vård kan även ses ur olika perspektiv. Öhlén (2013) tar 

upp tre perspektiv, ett personligt, ett relationsperspektiv och ett samhällsperspektiv. Det 

personliga grundar sig i förändringar som medför att ens personliga möjligheter till ett 

tillfredsställande liv på något sätt riskeras. Ett relationsperspektiv belyser hur lidandet 

påverkas av relationer till andra människor medan det samhälleliga perspektivet innefattar 

exempelvis riktlinjer på olika institutioner som syftar till att minska lidande hos olika grupper 

i samhället. Dessa infallsvinklar kompletterar varandra och bidrar alla till lidandets karaktär 

(Öhlén, 2013).  

  

2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området har påvisat att den fysiska och känslomässiga börda som 

drabbar närstående vid palliativ vård kan leda till att de själva drabbas av sjukdom. Den 

vårdande rollen medför krävande arbetsuppgifter såväl fysiskt som psykiskt. Situationen kan 

även medföra finansiella problem vilket ytterligare ökar pressen på närstående. Närståendes 

hälsa och mående har påvisats försämras i takt med att sjukdomstillståndet hos den sjuke 

försämras. Pressen att klara av situationen gör att närstående ofta bortser från egna behov och 

åsidosätter sin tidigare tillvaro för att ägna all sin tid till den sjuke (Sherman, McGuire, Free 

& Cheon, 2014). Riskfaktorer för ökad ohälsa hos närstående har identifierats i tre kategorier, 

finansiella svårigheter, bristande socialt stöd samt om den vårdande är patientens partner. 

Partners till palliativa patienter har påvisats löpa högre risk att drabbas av depression än andra 

närstående (Götze, Brähler, Gansera, Polze & Köhler, 2014). Även Tang, Li och Liao (2007) 

menar att närstående som är engagerade i vården löper risk att drabbas av depression och att 

den största risken att insjukna föreligger då den vårdande närstående är partner till patienten. 

Ökad risk att insjukna föreligger även vid bristande självförtroende gällande sin förmåga att 
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vårda, samt vid stor insikt och engagemang i patientens tankar och känslor (Tang et al., 2007). 

Partners risk att drabbas av depression ökar ytterligare om partnerns och patientens relation är 

problematisk. Stöd till partners kan därav vara gynnsamt ur fler aspekter än att verka 

förebyggande för partners ohälsa då partnerns mående inverkar på patientens mående. Med 

rätt stöd kan partnern fungera som ett skyddsnät kring patientens sociala och existentiella 

lidande (Braun, Mikulincer, Rydall, Walsh & Rodin, 2007).  

 

3. Teoretisk referensram  
Systemteori innebär att betrakta världen som bestående av helheter. Inom helheten ryms delar 

som tillsammans utgör ett system. Systemet studeras utifrån delarnas egenskaper samt dess 

relation och interaktion med varandra. Tillförs påverkan på en av delarna anses detta påverka 

de andra delarna och därav systemet i sin helhet (Schjödt & Egeland, 1994). När systemet 

förändrats går det ej att återskapa systemets tidigare karaktär då omformatering av delarnas 

egenskaper redan skett. Helheten och delarna är oskiljaktiga från varandra och representerar 

samma kontext sedd ur olika perspektiv. Det handlar således om att se egenskaper hos 

systemets struktur inom helheten. En struktur kan utgöras av relationer med stimulerande eller 

begränsande karaktär. Förändring i en av delarna inom helhetens struktur kan orsaka 

förändring i systemets förutsättningar och därav förändra helhetens funktion (Öquist, 2014).  

 

Inom systemteori anses människan vara en del i en organiserad helhet där hen är en aktiv 

deltagare i skapandet av sin tillvaro. Att förstå systemets helhet anses nödvändigt för att 

uppnå förändring och utmaningen utgörs av att se systemets totala struktur vars egenskaper 

påverkar människans beteende (Öquist, 2008). I en situation där en patient vårdas i livets 

slutskede kan patient, partner och sjuksköterska ses som ett system där interaktionerna dem 

emellan påverkar varandra. Patienten och partnerns relation kan påverka relationen till 

sjuksköterskan, likväl som sjuksköterskan och patientens relation kan påverka partnern och 

sjuksköterskan och partnerns relation kan påverka patienten. Detta innebär att individernas 

relation till varandra kan påverka hela vårdsituationen. Då partnerns mående kan vara av vikt 

för hur patienten upplever sin situation kan hen ses som en tillgång i vården, samtidigt som 
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även partnern kan få behov av vårdens resurser (Braun, et al., 2007). Partners mående blir 

således en viktig aspekt dels för patienten men även för att minimera risken att partners 

drabbas av sjukdom som en följd av den givna situationen. För att kunna tillgodose patienten 

och hens partners behov av stöd behöver vårdpersonal därav uppvisa förståelse för det unika 

systemets egenskaper.  

 

4. Problemformulering 
Vid vård med palliativ intention befinner sig patientens partner i en utsatt situation. Utöver 

sorg kan känslor som skuld och skam uppstå och partnern kan uppleva situationen som en 

prövning där hen inte längre känner igen sig själv. Sorg och smärta som partners känner är 

unik och kan ge sig uttryck både fysiskt och psykiskt. Studier har påvisat ökad sjuklighet hos 

partners och påfrestningar kan leda till att partnern blir utbränd eller traumatiseras och hamnar 

i en situation där hen själv riskerar att bli patient. Inom palliativ vård ingår stöd till partners 

både under vårdtiden och efter dödsfallet. För att uppnå god vård räcker det således inte att se 

till patientens behov utan även partners upplevelse är av stor vikt. Denna studie avsåg att 

undersöka hur partners upplever sin roll inom palliativ vård. 

 

5. Syfte 
Syftet var att belysa hur den palliativa patientens partner upplever sin roll inom palliativ vård. 

 

6. Metod 
För att undersöka partners upplevelse har en systematisk litteraturstudie gjorts. Att göra en 

systematisk litteraturstudie innebär att söka, bedöma värdet av och analysera relevant 

forskning med utgångspunkt i vald problemformulering (Forsberg & Wengström, 2014). 

Utifrån insamlad data görs en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka likheter, skillnader 

och eventuella mönster (Kristensson, 2014). För att finna artiklar till studien har tre databaser 

använts, Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Cinahl är en databas som innefattar artiklar inom 
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omvårdnad, Pubmed innefattar artiklar inom biomedicin och PsycInfo innefattar artiklar inom 

psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). 

 

6.1 Systematisk sökning     
Utifrån studiens syfte valdes nyckelbegrepp och sökningarna utgick från nyckelbegreppen 

spouse, role, palliative care och experience. För att ej gå miste om relevanta artiklar användes 

även ord med liknande innebörd som nyckelbegreppen. Enligt Kristensson (2014) är 

nyckelbegrepp av betydelse för att identifiera söktermer samt synonymer och begrepp med 

närliggande betydelse. Nyckelbegreppen blir sedan utgångspunkt för att finna indexord i 

databasernas ordlista Thesaurus. Indexord är nyckelord som tilldelas artiklar i databaserna och 

baseras på vad artiklarna handlar om. Var databas har sin Thesaurus varför indexord kan 

variera mellan databaserna, det viktiga är att finna indexord som passar studiens 

nyckelbegrepp. I Cinahl benäms indexorden som Cinahl headings medan de i PubMed kallas 

för Mesh termer (Kristensson, 2014). Sökningarna gjordes både som ämnesord och som 

fritextsökning med trunkering. Trunkering gestaltas i sökningar med tecknet * i slutet av 

sökordet. Att söka med trunkering gör att böjningar av ordet och alternativa stavningar 

inkluderas till sökningen (Karlsson, 2017). Utmärkande för en fritextsökning är att 

fritextsökningen inte styrs av databasernas indexord. Att göra en fritextsökning ökar 

sökningens känslighet vilket innebär att sökningen resulterar i fler artiklar (Kristensson, 

2014). Genom att använda sig av booleska sökoperatorer, OR, AND eller NOT, kan 

respektive sökning kombineras med varandra. Att kombinera sökningar med OR innebär att 

sökord/begrepp tillräknas sökningen, AND innebär att sökord/begrepp kombineras med 

varandra medan sökningar som sammanlänkas med NOT innebär att sökord/begrepp 

exkluderas (Kristensson, 2014). Sökningarna som utgick från nyckelbegreppen kombinerades 

inom respektive grupp med OR. När sökningar i respektive grupp var färdigställda gjordes en 

sökning som inkluderade alla grupper kombinerade med AND samt att inklusionskriterierna 

lades till i sökningen.  
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6.1.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier  
Inklusionskriterier för studien var artiklar publicerade år 2011- 2016, gällde humans, var peer 

rewieved samt att de var skrivna på engelska. I PubMed gjordes ytterligare granskning 

gällande om artiklarna var refereed, vilket motsvarar peer rewieved i databaserna Cinahl och 

PsycInfo. Tre stycken var inte det och exkluderades. Artiklar som ej var inriktade på palliativ 

vård eller inkluderade andra familjemedlemmar än partners exkluderades.  

 

6.1.2 Cinahl 
Första sökningen utgick från nyckelbegreppet experience. Cinahl headings som användes vid 

sökningen var perception, self concept, attitude, attitude to death, life experiences och 

emotions. Sökningen innefattade även fritextsökning med trunkering. Andra sökningen utgick 

från nyckelbegreppet role, vilket även var Cinahl heading. Även här innefattades 

fritextsökning medtrunkering. Sökning tre utgick från nyckelbegreppet partner och 

innefattade Cinahl headings sexual partners, interpersonal relations, married women och 

married men. Utöver dem innefattades även fritextsökning med trunkering. Fjärde sökningen 

utgick från nyckelbegreppet palliative care. I sökningen användes fritextsökning och Cinahl 

headings var palliative care, terminal care, advance care planning och hospice care. Var 

sökning kombinerades inbördes med OR. Ny sökning gjordes sedan där föregående sökningar 

kombinerades med AND och inklusionskriterierna lades till i sökningen. Sökningen 

resulterade i 40 artiklar (bilaga 1). 

 

6.1.3 Pubmed 
I PubMed användes Mesh termerna perception, sence of coherence, attitude och attitude to 

death vid första sökningen som utgick från nyckelbegreppet experience. Sökningen 

inkluderade även fritextsökning med trunkering. Andra sökningen utgick från 

nyckelbegreppet role och även Mesh termen var role och sökningen innefattade fritextsökning 

med trunkering. Tredje sökningen utgick från nyckelbegreppet partner och inkluderade Mesh 

termerna spouses, sexual partners och interpersonal relations, samt fritextsökning med 

trunkering. Fjärde sökningens nyckelbegrepp var palliative care. Mesh termerna som 

användes var terminal care, hospice care, advance care planning och palliative care. Även i 
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denna sökning användes fritextsökning. Inbördes kombinerades sökningarna med OR. 

Sökningarna lades sedan ihop och kombinerades med AND. Inklusionskriterier lades till och 

sökningen resulterade i 261 artiklar (bilaga 2). 

 

6.1.4 PsycInfo 
I PsycInfo användes indexorden perception och attitudes till nyckelbegreppet experience samt 

fritextsökning med trunkering vid sökning nummer ett. Sökning två utgick från 

nyckelbegreppet role och indexordet som användes var roles. I sökningen ingick även 

fritextsökning med trunkering. Tredje sökningen utgick från nyckelbegreppet partner och de 

indexord som användes var spouses, sexual partners, interpersonal relationships, husbands 

och couples. Sökningen innefattade även fritextsökning med trunkering. Fjärde sökningens 

nyckelbegrepp var palliative care, vilket även var indexord. Vid sökningen användes 

fritextsökning. Inbördes kombinerades sökningarna med OR. Sökningarna lades till i en 

gemensam sökning och kombinerades med AND, vid denna sökning ingick även 

inklusionskriterier. Sökningen resulterade i 273 artiklar (bilaga 3). 

 

6.2 Urvalsprocess 

Urval av artiklar sker i olika steg där artiklar som ej anses relevanta relaterat till studiens syfte 

exkluderas. Första steget i sållning av artiklar baseras på dess titlar och abstract varpå nästa 

sållning utgår från artiklarna i sin helhet (Rosén, 2017). Utifrån träffarna i respektive databas 

gjordes en grovsållning baserat på artiklarnas titlar och dess relevans i förhållande till studiens 

syfte. Därefter gjordes en andra sållning baserad på artiklarnas abstract och dess relevans till 

studiens syfte. Då författarna gått igenom kvarvarande artiklars abstract gjordes ett urval av 

artiklar som skulle läsas i sin helhet. Enligt Kristensson (2014) bör författarna genomföra 

sållningarna enskilt för att därefter jämföra sina resultat. Båda momenten gjordes enskilt av 

författarna och urvalet redovisades och diskuterades vid varje sållning, varpå ett gemensamt 

beslut togs kring vilka artiklar som skulle kvarstå till nästa steg i urvalsprocessen. Valda 

artiklar lästes i sin helhet enskilt av författarna och ett urval gjordes av de artiklar som ansågs 

relevanta att ha med i studien. Respektive urval redovisades och ett gemensamt urval gjordes. 
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I de fall författarna hade olika åsikter inräknades artikeln till nästa steg i urvalsprocessen, 

vilket enligt Rosén (2017) är det som bör göras vid sådana situationer. Denna princip följde 

författarna genom hela urvalsprocessen. Efter kvalitetsgranskning av kvarvarande artiklar 

gjordes ett slutgiltigt urval av artiklar som användes i studien. Totalt valdes en artikel från 

databasen Cinahl, fyra artiklar från databasen PubMed och fyra artiklar från databasen 

PsycInfo. Då två av artiklarna i PubMed och PsycInfo var dubbletter resulterade 

urvalsprocessen i sju artiklar (bilaga 4).  

 

6.3 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning av artiklar innebär att författarna tar ställning till vilken kvalitetsnivå som 

krävs för att artiklar skall inkluderas i studien. Detta görs utifrån granskningsmallar som är 

utformade för att passa olika metoder. En granskningsmall kan utgöras av frågor och genom 

poängsystem kan artiklarnas kvalité graderas (Kristensson, 2014). I denna studie gjordes 

kvalitetsgranskningen utifrån mall av Kristensson (2014) vilken var anpassad till kvalitativa 

studier (bilaga 5). Författarna läste och kvalitetsgranskade de utvalda artiklarna individuellt 

och jämförde sedan sina resultat. Detta för att stärka granskningarna samt öppna upp för 

dialog vid oliktänkande kring bedömningen av någon artikel, vilket enligt Kristensson (2014) 

är en viktig del av kvalitetsgranskning när studier har fler än en författare. Vid behov kan 

granskningsmallen modifieras för att bättre passa den enskilda studien (Kristensson, 2014) 

och granskningsmallen modifierades av författarna genom att två frågor valdes bort, vilket 

gjorde att elva frågor kvarstod. Poängsystemet författarna använde vid gradering av artiklarna 

innebar att varje ja svar gav en poäng. Indelningen av artiklarna gjordes därefter utifrån den 

poäng artikeln uppnått där sex eller sju poäng gav låg kvalitet, åtta eller nio poäng gav medel 

kvalitet och tio eller elva poäng gav hög kvalitet. Artiklar med fem poäng och mindre ansågs 

ej ha uppnått tillräcklig poäng för att vara med i studien och gav resultatet bristande kvalitet. 

Omvandlat till procent2 innebar detta att artiklar som ansågs uppnå tillräckligt god kvalité för 

att ingå i studien hade uppnått minst 55 procent av kvalitetskraven vilket motsvarar sex 

poäng. Artiklar som uppnådde 55- 64 procent ansågs ha låg kvalité, artiklar som uppnådde 

                                                                 
2 Procenttal avrundades till närmsta heltal 
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73- 82 procent innebar medel kvalité och artiklar som uppnådde 91- 100 procent ansågs ha 

hög kvalité. Artiklar som ej uppnådde 55 procent ansågs ha bristande kvalité och skulle ej 

inkluderats i studien. Ingen av de utvalda artiklarna exkluderades efter kvalitetsgranskningen. 

 

6.4 Etiska ställningstagande 
Etiska aspekter vilka enligt Kjellström (2017) är nödvändiga för att en studie ska kunna anses 

etisk är att frågeställningen är väsentlig, att genomförandet sker på ett etiskt sätt samt god 

vetenskaplig kvalité. Gällande väsentlighet anser författarna att studien behandlar ett relevant 

problemområde som inryms inom vårdvetenskap och att syftet kan vara väsentligt för 

yrkesutövandet som sjuksköterska. Författarna har velat förmedla en beskrivande text utan 

värdering gällande den specifika grupp som var föremål för studien. Vidare har samtliga 

inkluderade artiklar beskrivit etiska avväganden och har godkänts av etiska kommittéer. 

Information har getts de tillfrågade och de medverkande har frivilligt ingått i studierna. Att 

medverkande ges och förstår information samt att medverkan i studien är frivillig stärker den 

etiska principen att skydda medverkandes självbestämmande och frihet. Att medverkan 

bygger på frivillighet innebär inte bara att de medverkande själv väljer att deltaga utan även 

att medverkan kan avslutas under pågående studie (Kjellström, 2017). Ytterligare etisk aspekt 

inom kvalitativa studier är känsliga ämnen. Det innebär att medverkande under exempelvis en 

intervjusituation kan uppleva negativa känslor vilket är något forskare bör beakta och hantera 

(Kjellström, 2017).  I fem av artiklarna som inkluderades i denna studie framhålls att hänsyn 

har tagits till de medverkandes mående och påverkan av att vara med i studierna. Detta genom 

antingen reflektion eller möjlighet att i efterhand kontakta kontaktperson om negativa känslor 

uppstått. Även genom att rätten att avbryta intervjun eller inte behöva svara på frågor har 

framhållits av intervjuaren, likväl som möjligheten att ha närstående närvarande under 

intervjun.  

 

6.5 Analys  
Analysprocessen inleddes med att de utvalda studierna lästes enskilt upprepade gånger och 

relevanta meningsenheter i artiklarnas resultat markerades. Meningsenheter innefattar 
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meningar eller stycken i texten vars innebörd är relevant för studiens syfte (Danielson, 2017). 

Efter enskild genomgång av artiklarna gjordes även gemensam genomgång av artiklarna och 

de utvalda meningsenheterna, varpå ett gemensamt urval av meningsenheter gjordes. Till 

meningsenheterna formulerades sedan koder. Koder kan liknas vid etiketter som beskriver 

meningsenheternas innebörd med ett eller några ord (Kristensson, 2014). Nästa steg i 

analysprocessen innebar att koderna grupperades. Diskussion fördes kring koderna för att 

undersöka likheter, skillnader och eventuella mönster, vilket enligt Kristensson (2014) är ett 

sätt att bearbeta innebörden innan kategorier formuleras. Koderna grupperades utifrån likheter 

och skillnader i dess innebörd där koder med liknande innebörd lades i samma grupp. 

Grupperingen av koder utgjorde sedan grunden för subkategorier. Analysen resulterade i sex 

subkategorier ökad arbetsbörda, svårbalanserade behov, osäkerhet kring vårdarrollen, behov 

av vårdpersonal, förändrade relationer och existentiella utmaningar. Utifrån dessa 

formulerades sedan kategorier. Kategoriers innebörd ska vara åtskilda från varandra och inte 

återfinnas i någon annan kategori (Danielson, 2017), vilket var strävan vid arbetet med 

kategorierna. Analysen resulterade i tre kategorier överväldigande, otydlig och ensam.  

Exempel ur analysprocessen: 

Utsaga/kondenserade meningar Kod Subkategori Kategori 

De framhöll vårdarrollens obarmhärtiga 

karaktär... och den fysiska utmattning det 

ledde till 

Utmattning Ökad arbetsbörda 

Överväldigande 
De försöker uppnå en balans... för att 

hantera sina egna liv och sitt vardagsliv med 

den sjuke  

Obalans Svårbalanserade behov 

 

7. Resultat  
Genomgående beskrev partners sin upplevelse av situationen som psykiskt och fysiskt 

påfrestande. Det påpekades även brister gällande information och kommunikation med 

vårdinstanser samt att partners beskrev förändringar i sin relation till den sjuke, närstående 

och övrig social gemenskap. Analysen av hur partners upplever sin roll inom palliativ vård 

resulterade i tre kategorier; överväldigande, otydlig och ensam.  
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7.1 Överväldigande 
Att partners upplevde sin roll som överväldigande kan i sammanhanget tolkas som en känsla 

som är svår att bortse ifrån och i någon form innebär en upplevelse eller ett känslomässigt 

intryck utöver det som normalt upplevs eller hanteras. Detta beskrivs genom subkategorierna 

ökad arbetsbörda och svårbalanserade behov. 

 

7.1.1 Ökad arbetsbörda 
Enligt McGhan, Loeb, Baney och Penrod (2013) kan partners tillvaro beskrivas som 

utmattande. Att bära ansvaret för den sjuke dygnet runt beskrevs som det mest krävande och 

tröttheten medförde att även mindre vardagsbestyr upplevdes betungande. Utöver att vårda 

den sjuke relaterades partners ökade arbetsbörda till att överta ansvaret för uppgifter i 

hushållet som den sjuke tidigare haft, såväl praktiska som ekonomiska. I de fall då situationen 

medförde ekonomiska svårigheter upplevde partners ytterligare påfrestning genom oro kring 

ekonomi och ställdes inför frågeställningar kring möjligheten att tillgodose god vård i hemmet 

(Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2011; Wittenberg-Lyles, Demiris, Oliver & 

Burchett, 2014). Partners beskrev att de dagligen mött nya utmaningar i den sjukes 

föränderliga tillstånd och vårdbehov, vilket gjorde situationen än mer krävande. Aspekter som 

hög ålder eller multisjukdom medförde ytterligare arbetsbelastning på partners då 

vårdbehovet blev mer komplext (McGhan et al., 2013; Borland, Glackin & Jordan, 2014). Att 

vara tillgänglig dygnet runt gav partners känslan av att inte ha någon tillflykt från situationen 

och partners förmåga att vårda påverkades av den fysiska och psykiska press som vårdarrollen 

innebar (McGhan et al., 2013; Aoun et al., 2011). Partners upplevde vårdarrollen som 

utmanade och framhöll dess obarmhärtiga karaktär. Hos äldre partners med egna 

hälsoproblem tenderade den höga arbetsbelastningen att resultera i försämrat hälsotillstånd. 

Trots fysisk och psykisk utmattning ville dock inte partners belasta den sjuke genom att visa 

sin trötthet och fann drivkraft i att inte vilja svika den sjuke (Aoun et al., 2011; Borland et al., 

2014; McGhan et al., 2013). 
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7.1.2 Svårbalanserade behov 

Partners beskrev motsättningar i önskan om att tillgodose den sjukes behov och samtidigt ta 

hänsyn till egna behov. Detta medförde att partners bortsåg från egna behov och enbart 

fokuserade på den sjuke. Då tillvaron begränsades från tidigare aktiviteter till att ansvara över 

hushåll och vårdande uppgifter upplevdes det problematiskt att uppnå balans mellan dessa 

behov (Steinvall, Johansson & Berterö, 2011; McGhan et al., 2013). Genom att vara 

tillgänglig dygnet runt fann partners ingen möjlighet till andrum och hemmet upplevdes inte 

längre som en plats för vila och tillflykt. Vikten av att få en paus och tid till egna behov 

framkom då möjligheten att fortsätta arbeta beskrevs som en chans att samla ny energi inför 

kommande utmaningar (Aoun et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011). Partners fokus att 

tillfredsställa den sjukes behov kvarstod även om den egna hälsan försämrades. Partners 

tenderade att negligera signaler på försämring av sin egen hälsa tills hen drabbades av akuta 

hälsoproblem. Då partners jämförde sin situation med den sjukes rationaliserades de egna 

symptomen bort (DiGiacomo, Lewis, Nolan, Phillips & Davidson, 2013; Wittenberg-Lyles et 

al., 2014). Behov av eget stöd uppmärksammades hos partners men överskuggade inte att det 

viktigaste för partners var vården av den sjuke. Detta medförde att egna behov såsom sömn 

och återhämtning bortsågs ifrån då partners upplevda plikter kom i förgrunden. Mentaliteten 

beskrevs genom inställningen att man i tysthet gjorde det som krävdes och att man ej skulle 

klaga (Borland et al., 2014; Wittenberg-Lyles et al., 2014; DiGiacomo et al., 2013).   

 

7.2 Otydlig 
Partners upplevelse av rollen som otydlig tolkades utifrån den ovisshet och osäkerhet kring att 

vårda som framkom. Upplevelsen av rollen som otydlig relaterades även till brist på 

information kring sjukdomsförlopp och vilken hjälp som fanns att tillgå inom palliativ vård. 

Subkategorier till kategorin är osäkerhet kring vårdarrollen och behov av vårdpersonal. 

 

7.2.1 Osäkerhet kring vårdarrollen 
Partners beskrev innebörden av sin vårdarroll som oviss. Att inte veta vad som förväntades av 

dem resulterade i en känsla av osäkerhet, vilket förstärktes av frågeställningar kring vad som 
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skulle hända härnäst och hur prognosen såg ut för den sjuke. Osäkerheten medförde en rädsla 

hos partners att inte kunna tillgodose god vård åt den sjuke (Hunstad & Svindseth, 2011; 

Steinvall et al., 2011). I de fall den sjuke led av multisjuklighet beskrevs ytterligare 

utmaningar i kontakten mellan olika instanser inom sjukvården. Detta medförde osäkerhet hos 

partners kring den sjukes helhets tillstånd och förstärkte partners känsla av osäkerhet. Även 

oklarheter kring vilken hjälp som fanns att tillgå inom palliativ vård beskrevs som 

problematiskt. Frågeställningar kring behandlingars interaktion medförde ökad osäkerhet hos 

partners gällande sin förmåga att vårda (Borland et al., 2014; McGhan et al., 2013). Vid 

perioder då den sjukes tillstånd försämrades upplevde partners det ibland svårt att vara 

behjälplig och partners upplevelse av att vårda påverkades av hur mycket information partners 

tagit del av. Partners önskade rak och ärlig information kring sjukdomsförloppet och tydlig 

information minskade partners rädsla, gjorde de mer förberedda och ingav en känsla av 

kontroll vilket stärkte partners i sin vårdarroll (Aoun et al., 2011; DiGiacomo et al., 2013; 

Hunstad & Svindseth, 2011; Steinvall et al., 2011). 

 

7.2.2 Behov av vårdpersonal  
Partners uppgav att de ville vara involverade i kontakten med vården och delges information 

kring prognos och behandling. Partners ville även vara delaktiga i planeringen av vården men 

upplevde inte att de blev hörda, vilket belyser betydelsen av att partners räknas till teamet 

kring den sjuke (Steinvall et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011). Trots medvetenhet kring 

sjukdom och prognos var det svårt för partners att mentalt och praktiskt förbereda sig och 

osäkerhet och ångest beskrevs som tankar som var utom kontroll. Partners upplevde även 

starka känslor av hopp och tog lättare till sig positiv information och sökte exempel på 

sjukdomsfall där man nått bot. Trots att behandlingens syfte ej var att bota fanns en inre 

önskan hos partners att den sjuke skulle bli botad. Partners vande sig gradvis vid situationen 

och önskade att de utöver praktisk hjälp även hade fått tid att samtala och delge tankar kring 

sin situation (Steinvall et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011; DiGiacomo et al., 2013). 

Partners uppfattade sjuksköterskan som en viktig länk till den sjuke och till vårdinstanser. 

Kunskap och gott bemötande från sjuksköterskan uppfattades som omsorg, medan empatilöst 

bemötande upplevdes chockerande och beskrevs som förkrossande och förvirrande för 
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partners. Sjuksköterskans inställning påverkade partners självkänsla kring sin förmåga att 

vårda och hade även inverkan på partners mående. Möjligheten att vid behov kunna kontakta 

en sjuksköterska beskrevs av partners som avgörande för att orka med situationen (Steinvall 

et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011; Aoun et al., 2011; DiGiacomo et al., 2013; Borland 

et al., 2014).  

 

7.3 Ensam 
Partners upplevelse av rollen som ensam bottnade i att situationen medförde förändrade 

relationer samt existentiella utmaningar som partners ställdes inför. Subkategorier var 

förändrade relationer och existentiella utmaningar. 

 

7.3.1 Förändrade relationer 
Partners beskrev familjerelationer som viktiga, men även om familjen fanns tillgänglig var det 

inte självklart för partners att anförtro sig åt dem. Det fanns en ovilja hos partners att vända 

sig till familj och vänner för att få känslomässigt stöd. Därav fick relationen till 

sjuksköterskan större betydelse för partners mående och vikten av en god relation dem 

emellan poängterades (Steinvall et al., 2011; Aoun et al., 2011; Borland et al., 2014). Det 

framkom även att kontakt med arbetskamrater och att vara en del av samhället var viktigt för 

partners, samtidigt som livet och värderingar omprövades. Partners som tidigare arbetat 

slutade arbeta då den sjuke fått diagnos för att kunna finnas där för den sjuke. Sociala 

sammanhang som partners tidigare befann sig i blev allt färre och umgänget med familj och 

vänner minskade då kraven på partners ökade under sjukdomsförloppet. Detta ledde till en 

känsla av isolering (Steinvall et al., 2011; McGhan et al., 2013; Aoun et al., 2011). Partners 

beskrev intimitetsförändringar i relationen till den sjuke och en del önskade att relationen inte 

hade förändrats. Partners upplevde att den vårdande rollen hade en negativ inverkan på 

relationen genom att intimiteten i relationen minskade. I vissa fall isolerade sig partners 

känslomässigt gentemot den sjuke då de ville skydda den sjuke genom att dölja negativa 

känslor de upplevde. Genom att göra så ville partners visa sig stark och inge trygghet, vilket 

partners upplevde som en viktig aspekt att leva upp till eftersom de ville vara ett stöd och inte 
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belasta den sjuke. Det framkom även exempel på relationer som hade stärkts av situationen 

där partnern och den sjuke upplevde djupare närhet till varandra och fokuserade på att ta 

tillvara den tid de hade kvar tillsammans (Steinvall et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011; 

Borland et al., 2014).  

 

7.3.2 Existentiell utmaning 
Tiden kring fastställande av diagnos beskrevs av partners som ångestfylld. Att acceptera 

diagnosen skedde gradvis och ibland levde partners i förnekelse och beskrev en inre önskan 

att den sjuke skulle svara på behandlingen. Detta medförde att information om den palliativa 

behandlingen som fungerande tenderade att tolkas som ett hopp om bot. I vissa fall upplevde 

partners att det enda sättet att orka var genom att mentalt förneka att den sjuke var döende 

(Borland et al., 2014; Steinvall et al., 2011). Partners hämtade kraft i kärleken de kände för 

den sjuke och att se att den sjuke försämrades utan att kunna förändra situationen upplevde 

partners som förkrossande. När livets slut närmade sig för den sjuke ställdes partners inför 

svåra frågeställningar. En del partners beskrev processen som utdragen och hade tankar om att 

de ville avsluta den sjukes lidande. Tankar kring den sjukes upplevelse av vården som negativ 

ledde till ökad känslomässig ensamhet och självförebråelse, vilket försämrade partners 

mående i en redan pågående sorg (Wittenberg-Lyles et al., 2014; Aoun et al., 2011; 

DiGiacomo et al., 2013). Efter den sjukes bortgång kunde partners uppleva känslor av skuld i 

de fall omständigheterna vid den sjukes död inte uppfattades adekvata. Partners kunde även 

uppleva ilska gentemot vårdinstanser över bristande information och att den sjuke inte fått 

adekvat vård för situationen (Hunstad & Svindseth, 2011; DiGiacomo et al., 2013). 

 

8. Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa hur den palliativa patientens partner upplever sin roll 

inom palliativ vård. För att undersöka detta gjordes en systematisk litteraturstudie där 

sökningar efter artiklar utgick från tre databaser relevanta för ämnesområdet, Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. För att inte gå miste om relevanta artiklar gjordes sökningar på utvalda 

nyckelbegrepp både som ämnesord och som fritextsökning med trunkering. Avgränsningarna 
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för studien var att de publicerats inom de senaste fem åren, gällde humans, var peer reviewed 

alternativt refereed samt skrivna på engelska. Gällande avgränsningen att artiklarna 

publicerats inom de senaste fem åren bör nämnas att det gällde från det år då sökningarna 

gjordes och inte aktuellt datum för inlämning av studien, vilket förklarar varför tre artiklar 

inkluderats som publicerades år 2011. Då antal artiklar som sökningarna i PubMed och 

PsycInfo resulterade i var högt hade ytterligare avgränsning kunnat förenkla urvalsprocessen. 

Exempelvis hade författarna kunnat använda sig av den booleska operatorn NOT för att öka 

sökningens specificitet genom att utesluta övriga närstående från sökningen. Dock hade detta 

även inneburit viss risk att gå miste om relevanta artiklar då en artikel som inkluderades i 

studien och omfattade gifta eller sammanboende par benämnde de medverkande som next of 

kin och i en annan av de inkluderade studierna benämndes de medverkande family carers. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes efter mall av Kristensson (2014) och 

poängsättningen innebar att varje ja svar gav en poäng. Av de inkluderade artiklarna hade tre 

stycken hög kvalitet med tio, tio och elva poäng. Tre stycken av artiklarna hade medel kvalitet 

med nio, nio och åtta poäng och en artikel hade låg kvalitet med sju poäng. Att en artikel med 

låg kvalitet inkluderades berodde på att författarna dragit gränsen för artiklar med bristande 

kvalitet vid 5 poäng och till följd av att antal artiklar efter urvalsprocessen inte var högt valde 

författarna att inkludera artikeln då den uppnått 64 procent av kvalitetskraven.  

 

Förförståelse av ämnesområdet för studien utgjordes av erfarenhet av att arbeta på palliativ 

vårdavdelning samt personlig erfarenhet av att vara närstående inom palliativ vård. Detta har 

dock ej varit i form av partner och inte heller att själv vara den som vårdade den sjuke. 

Erfarenheterna har bidragit till intresse inom ämnet men kan anses separerade från urvalet 

som ligger till grund för denna studie. Genom att avgränsa syftet till att omfatta partners och 

inte övriga närstående inkluderades enbart medverkande med samma typ av relation till den 

sjuke. För att öka förståelse inom olika problemområden menar Forsberg och Wengström 

(2013) att kvalitativa studier inledningsvis kan utgå från snävt begränsade urvalskriterier för 

att senare inkludera fler perspektiv. I tre av artiklarna uppges ingen specificerad ålder på 

partners som inkluderades i studien, en inkluderade medelålders partners medan medverkande 

i tre av studierna var äldre varav två av dessa studier endast inkluderade kvinnor. Den 
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gemensamma nämnaren var att de hade en partnerrelation till den sjuke. I två av studierna 

beskrevs partners som informella vårdgivare i hemmet. I en studie hade 17 av 21 partners 

varit vårdgivare åt den sjuke och i resterande fyra studier vårdade partners den sjuke i 

hemmet. Tidsintervall mellan diagnos och då döden inträffade framkom i två av studierna, där 

ena var mellan tre månader och två och ett halvt år och den andra sex månader upp till sex år. 

Detta innebar viss variation i partners situation, ålder och tidsintervall för vårdande i de olika 

studierna, samt vilken diagnos den sjuke led av. Då författarna var intresserade av partners 

uppfattning av sin roll inom palliativ vård var typ av relation till den sjuke gemensam 

nämnare för studien. Att variation förekom mellan situationerna behöver inte vara en svaghet 

för studien utan kan enligt Kristensson (2014) öka tillförlitligheten då olika perspektiv inom 

ramen för syftet bidragit till resultatet.  

 

Under analysprocessen förde författarna en kontinuerlig dialog och arbetade både gemensamt 

och individuellt. Styrkor i processen anses vara att meningsenheter ur artiklarnas resultat 

valdes ut efter individuell granskning samt gemensam granskning. Då majoriteten av 

meningsenheterna som valdes ut individuellt var samstämmiga kan det anses stärka urvalet. 

Vidare förde författarna diskussion kring kodernas likheter och olikheter samt dess innebörd 

och kärnmening, vilket enligt Kristensson (2014) bör göras i samband med att koderna 

grupperas och sammanfattas till kategorier. Under analysprocessen arbetade författarna även 

enskilt. Utöver ovan beskrivning skedde viss uppdelning i arbetet då ena författaren arbetade 

mer i början av processen med kondensering av meningsenheter och den andre författaren 

arbetade mer med kategorier. Detta eftersom författarna inte alltid kunde arbeta med studien 

på samma tider. Detta kan ses som en svaghet i studien, dock fördes dialog mellan författarna 

och båda författarna hade full inblick i arbetet under hela processen och kunde närsomhelst 

lämna synpunkter. En annan svaghet i studien kan vara att utsagorna kondenserades innan de 

hade översatts till svenska. Detta gjordes senare i processen genom att ena författaren gick 

igenom och översatte meningsenheterna efter att de kodats. Då meningsenheternas 

kärnmening ej ansågs förändrade till följd av detta ansågs innebörden oförändrad och koderna 

kvarstod då kodernas innebörd ej ansågs påverkade. 



 

23 
 

9. Resultatdiskussion 
Analysen av hur partners upplever sin roll inom palliativ vård resulterade i kategorierna 

överväldigande, otydlig och ensam. Partners situation medförde både ökad arbetsbörda och 

emotionella påfrestningar. Partners ålades uppgifter som vårdare samtidigt som upplevelsen 

av att vara närstående kvarstod, likväl som relationen till den sjuke i egenskap av partner. 

Utöver ökade arbetsinsatser och fysiska ansträngningar upplevde partners att de ålades 

huvudansvaret över den sjuke och hamnade i en psykiskt krävande position (Borland et al., 

2014; Hunstad & Svindseth, 2011). 

 

Partners upplevelse inom palliativ vård relaterat till kommunikation mellan partners och 

vårdinstanser påvisade betydelsen av relationen till sjuksköterskan. Detta eftersom hur och 

vilken information partner delgavs påverkade hur rollen upplevdes. Brist på information eller 

feltolkning av information beskrevs som problematiskt. Partners upplevde otydlighet vad 

gällde information kring sjukdomen, förväntat förlopp, symptom som kan drabba den sjuke 

samt vad som förväntades av dem i sin vårdarroll. Ovisshet kring vad som väntade förstärkte 

upplevelsen av rollen som otydlig och ingav osäkerhet hos partners (Borland et al., 2014; 

Steinvall et al., 2011; McGhan et al., 2013). Relationen mellan partner och sjuksköterska kan 

således anses påverka partners upplevelse av sin roll. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan 

det påvisa hur interaktion mellan två enheter påverkar den tredje, då interaktion och 

kommunikation mellan partners och sjuksköterska inverkar på partners vårdarroll, vilket i sin 

tur inverkar på den sjuke genom partners förmåga att vårda den sjuke. Genom att utveckla en 

fungerande kommunikation kan sjuksköterskan bistå partners med information och på så vis 

inge trygghet. Då tidigare forskning påvisat att en riskfaktor för ökad ohälsa hos partners är 

bristande självförtroende i sin förmåga att vårda den sjuke (Tang et al., 2007) ges betydelsen 

av information ytterligare en aspekt. Detta eftersom ohälsa hos partners kan motverkas genom 

att partners självförtroende i sin vårdarroll stärks av korrekt och tydlig information. 

 

Förändringar i relationen till den sjuke beskrevs antingen ha positiv eller negativ inverkan på 

partners mående och upplevelse av sin roll. Vid positiv förändring i relationen beskrevs ökad 
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emotionell närhet och ökat djup i relationen med öppen och genuin dialog dem emellan. Vid 

negativ förändring upplevde partners minskad intimitet i relationen vilket relaterades till att 

den vårdande rollen tog överhand (McGhan et al., 2013; Steinvall et al., 2011). Att uppleva 

stöd och delaktighet från sjuksköterskan lyftes fram som en viktig aspekt hos partners och 

partners framhöll även tillgängligheten till vårdpersonal som betryggande (Borland et al., 

2014). Detta stärker tidigare forsknings identifierade riskfaktor bristande socialt stöd (Götze 

et al., 2014) då relationen till sjuksköterskan beskrevs som värdefull och betydelsefull för 

partners mående.  

 

En god relation till sjuksköterskan bidrog även till att partners kände sig säkrare i sin roll 

vilket i sin tur kunde inverka på partners relation till den sjuke. Detta eftersom hur partners 

mår även kan påverka den sjukes mående (Braun et al., 2007). Sjuksköterskans relation till 

partners kan således inverka på partners och patients relation och förstärka antingen positiva 

eller negativa känslolägen. Exempelvis då partners upplevelse påverkades av det bemötande 

de fick inom vården, där ett empatiskt bemötande hade en lugnande effekt medan oförståelse 

kunde lämna partners med känslor som frustration och ensamhet (Borland et al., 2014). Detta 

kan påvisa betydelsen av interaktioner inom systemet för partners upplevelse av sin roll. 

Partners upplevelse av sin roll som ensam kan antingen stärkas eller motverkas beroende på 

hur relationen till den sjuke och hur relationen till sjuksköterskan ter sig. En relation till den 

sjuke där intimiteten minskat i kombination med oempatiskt bemötande från sjuksköterskan 

kan antas förstärka upplevelsen av rollen som ensam, medan förståelse i sjuksköterskans 

bemötande och bibehållen närhet i relationen till den sjuke kan antas motverka partners känsla 

av ensamhet. 

 

Vidare beskrev partners hur de negligerade sina egna behov både psykiskt och fysiskt 

(Borland et al., 2014) och tidigare forskning har påvisat att det föreligger ökad risk för 

partners att drabbas av depression (Götze et al., 2014; Tang et al., 2007; Braun et al., 2007). 

Det kan därav vara viktigt att som sjuksköterska beakta att partners inte alltid aktivt söker 

stöd och att partners mående därav kan förbises. Även om partners inte drabbades av 
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depression kunde situationen leda till att partners upplevde en övergripande trötthet som 

gjorde även enklare vardagsbestyr betungande (McGhan et al., 2013). Detta kan påvisa ett 

behov av stöd som utgörs av praktisk hjälp i hemmet samt känslomässig avlastning, för att ge 

partners möjlighet till återhämtning och vila och möjlighet att lämna över huvudansvaret för 

den sjuke för en stund. Genom att utgå från ett system där helheten utgörs av partner, patient 

och sjuksköterska möjliggörs att interaktioner mellan systemets enheter kan förstås utifrån 

relationer inom systemet. Detta kan påvisa hur hela systemet påverkas av relationen mellan 

två enheter och att relationer bidrar till förändring av systemets karaktär. Relationer inom 

systemet kan därav betraktas som en del av vården och anses viktiga för sjuksköterskan att 

beakta då vården bör utgå från en helhetssyn kring patienten och hens partner. Att underlätta 

för och stödja partners i sin situation motverkar även att deras egen hälsa försämras, vilket i 

sin tur kan förebygga att partners hälsotillstånd försämras så pass mycket att de själva kan 

komma att behöva vård. 

 

10. Slutsats 
Att vara partner till en palliativt behandlad patient innebär en ny och tidigare okänd tillvaro. 

Samtidigt som tidigare förpliktelser kvarstår uppkommer nya vilket ökar belastningen hos 

partners både psykiskt och fysiskt. Partners beskriver en vilja att göra allt i sin makt för den 

sjuke och åsidosätter sina egna behov. Att tampas med tankar om den sjukes kommande 

bortgång och samtidigt se den sjuke lida utgör partners vardag, parallellt med att praktiska 

ting skall skötas. Att ha god kontakt till sjuksköterska visade sig vara av betydelse för hur 

partners upplever sin roll vilket indirekt även kan inverka på patienten. Således kan resultatet 

indikera att sjuksköterskan genom sin kommunikation och sitt bemötande kan påverka hur 

partners upplever sin roll. Genom att ta del av partners upplevelse inom palliat iv vård ges 

möjlighet att bättre bemöta partners behov av stöd och därigenom arbeta förebyggande mot 

partners egna eventuellt försämrade hälsa. Samtidigt som partners vill inkluderas till 

vårdteamet finns ett eget behov av vårdens resurser, vilket är viktigt för sjuksköterskan att ta 

hänsyn till även om behovet inte är uttalat hos partnern. Resultatet av denna studie kan ses 

som observandum på områden inom vilka partners kan uppleva behov av stöd utifrån sin roll 
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inom palliativ vård, dock behövs ytterligare forskning. Avgränsningen till att enbart innefatta 

partners innebär en möjlighet att vidare göra en jämförelse mellan partners upplevelse av sin 

roll och övriga närståendes upplevelse, vilket skulle vara intressant för fortsatt forskning för 

att nå en mer nyanserad bild av närståendes upplevelse av palliativ vård. Genom ökad 

förståelse för partners och andra närståendes upplevelse av sin situation menar författarna att 

förståelse för det individuellt skiftande behovet av stöd kan öka och därav bättre bemötas.  
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partners 

förståelsen och 

erfarenhet kring 

vårdande av en 

obotligt sjuk 
partner med 

fokus på 

betydelsen av en 

palliativ 

specialistsjuksköt
erska. 

En induktiv 
kvalitativ studie. 

Deltagarna var 

handplockade 

och varierade i 

ålder, kön, 
partnerns diagnos 

samt vårdtid. 

Data insamlades 

genom semi 

strukturerade 
intervjuer. 

Specialistsjukskö
terskans roll hade 

betydelse för 

sociala och 

psykologiska 

processer hos och 
kring de 

vårdande. 

Studien påvisade 

även betydelsen 

av korrekt 
information och 

samförstånd 

kring alla 

aspekter av 

specialistsjuksköt
erskans roll och 

tillgänglighet och 

innebörden av 

palliativ vård. 

Medel. 

M Aoun, S., Lee 
Connors, S., 

Priddis, L., J 

Breen, L. & 

Coyler, S. (2011). 

Australien, 
Palliative 

Motor Neurone 
Disease family 

carers 

experiences of 

caring, palliative 

Care and 
bereavement: An 

Att undersöka 
efterlevandes 

erfarenhet kring 

vård av och sorg 

efter bortgången 

MND sjuk 

En kvalitativ 
studie där data 

insamlades 

genom intervjuer 

med 16 

efterlevande 

Relationen 
mellan partners 

förändrades och 

den vårdande 

rollen ledde ofta 

till utbrändhet. 
Att ge 

Låg. 
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partner. partners. känslomässigt 

stöd, upprätthålla 
mat- och 

vätskekontroll, 

hantera 

medicinsk 

utrustning samt 
förändrade 

kommunikations

möjligheter 

gjorde 

upplevelsen 
intensiv. 

DiGiacomo, M., 

Lewis, J. & 

Philips, J. (2013). 

Australien, 
Journal of Pain 

and Symptom 

Management. 

Transitioning 

From Caregiving 

to Widowhood. 

Att undersöka 

äldre kvinnors 

upplevelse av att 

vårda sin partner 
i hemmet och hur 

den upplevelsen 

påverkar 

övergången till 

att bli änka. 

Longitudinell 

studie där data 

insamlades 

genom semi 
strukturerade 

intervjuer. De 

medverkande var 

änkor över 65 år 

som inom de 
senaste två åren 

hade vårdat sin 

bortgångne 

partner i hemmet. 

Mer stöd och 

information 

behövs till äldre 

kvinnor som 
vårdar sin partner 

vid livets 

slutskede. De 

bortser ofta från 

sina egna 
hälsobehov och 

en helhetsbild 

kring situationen 

hade kunnat 

förbättra 
förutsättningarna 

vid övergången 

till att bli änka. 

Hög. 
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Bilaga 5. 
Kvalitetsgranskning 

Mall från Kristensson (2014). 

Syfte 

Finns det ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga? 

Metod 

Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded theory etc.)? 

Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? 

Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades? 

Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? 

Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? 

Var datainsamlingsmetoden relevant? 

Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 

Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse? 

Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen i termer av kodning, 

kategorisering eller tematisering relevant och transparent beskriven? 

Resultat 

Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? Speglar resultatet de data som samlades in? 

Diskussion 

Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet (tillförlitlighet, överförbarhet, 

giltighet och verifierbarhet)? 


