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Sammanfattning  
Bakgrund: Parrelation definieras två parter som lever tillsammans och är 
ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga dyadiskt. I ett systemiskt 
förhållningssätt samarbetar och kommunicerar människor med varandra vilket kan 
underlätta vården och den enskildes sjukdomsförlopp. I vissa sammanhang ser vi 
par som blir patient och vårdare. Kontakten mellan sjuksköterskan och patient och 
dess partner påverkar relationen mellan par och dess förhållningssätt till palliativ 
vård. Teoretisk referensram: I enlighet med Familjefokuserad Omvårdnad (FFO) 
Syfte: Att undersöka hur palliativt sjukdomsskede påverkar parrelationen utifrån ett 
dyadiskt perspektiv. Metod: En systematisk litteraturstudie genomförs i enlighet 
med Kristenssons åtta steg. Elva kvalitetsgranskade, vetenskapliga artiklar låg till 
grund för resultatet. Resultatet: Redovisningen beskriver ”Relations- och 
rollförändringar”, ”Obalans i parrelationen”, ”Kommunikation” och 
”Hanteringsstrategier”. Resultatet visade att par genomgår förändringar i deras 
relation i samband med palliativt sjukdomsskede och att deras 
kommunikationsförmåga är betydelsefullt. Stöd från sjukvården kan hjälpa 
parrelationen att bibehålla en bra relation och minska obalansen i parrelationen. 
Hoppet kan bidra till bildning av hanteringsstrategier i det palliativa 
sjukdomsskedet. Slutsats: Den ökade kunskapen om parets relation kan bidra till att 
sjuksköterskor bemöter patient i palliativ kontext, partner och parets genomgång av 
palliativt sjukdomsskede på ett adekvat sätt.  
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1. Inledning 

Detta arbete bygger på och består av tidigare erfarenhet i vården där vi fått 

kontakt med patienter med obotliga sjukdomar och i behov av palliativ vård, 

inom äldreomsorg med demensinriktning och sjukhusavdelningar såsom 

stroke och geriatrik. Våra erfarenheter är att det uppstår brist i vårdens 

förhållningssätt till par som genomgår palliativt sjukdomsskede. Där av 

valdes forskningsområde för att belysa parrelationens betydelse i palliativ 

kontext samt för att få en djupare förståelse. 

2. Bakgrund 

2.1. Parrelation och dyadiskt perspektiv 

Enligt Lampis, Cataudella, Agus, Busonera och Skowron (2018) definieras 

parrelation två parter som lever ihop och är ömsesidigt beroende av varandra, 

där den enes mående, känslor, beteende och kognition påverkas den 

närstående och också relationen. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är närstående utpekad av patienten som 

dess närstående och som närstående själv accepterar. Denne närstående kan 

vara patientens make, maka eller partner (Dahlberg & Segesten. 2010). 

Identitet och självkänsla byggs upp i relation med andra, det 

mellanmänskliga mötet influerar och speglar därmed individens 

självkännedom. Parrelation utgår från två självständiga individer som formas 

till en ny sammanfogad identitet (Bertoni, Donato, Graffigna, Barello, & 

Parise, 2015). En parrelation består av två individer, vilket kan definieras 

dyadisk; att bestå av två komponenter, tvåfaldig (Nationalencyklopedin, 

2019). Benzein, Hagberg och Saveman (2017b) förklarar att i en parrelation 

kan orsak och samband få ett linjärt synsätt där endast ett av parternas 

perspektiv är i fokus. Ur ett systemiskt förhållningssätt däremot framhålls 
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cirkularitet där individens fokus skiftar till grupp som innefattar relation och 

samspel (Benzein et al., 2017b). I och med att systemet från en parrelation 

innefattar två komponenter kan då ett dyadiskt perspektiv definieras som att 

båda individerna ingår och uttalar sig om det fenomen som är i fokus.  

2.1.1. Kommunikation i parrelationen 

Delaktighet innebär att ett ömsesidigt engagemang mellan människor 

praktiseras. Delaktighet underlättas om människor kommunicerar med 

varandra. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en bra kommunikation 

handlar om samspelet mellan att samtala och att lyssna. Yoo, Bartle-Haring, 

Day och Gangamma (2014) beskriver att makar har en föreställning om 

partnerns upplevelse, men genom att visa intresse och ta reda på hens 

erfarenheter, utvecklas kommunikationen. Det finns betydande samband 

mellan kommunikation, intimitet, känslor, tillfredsställelse sexuellt och i 

parrelationen för båda parter, dessa faktorer påverkar makarnas 

kommunikationsmönster och relation (Yoo et al., 2014). Genom öppen 

kommunikation kan relationen utvecklas och växa sig starkare. Känslan av 

att känna sig sedd och inte bli tagen för givet genom bekräftelse gör att 

kommunikationen utvecklas. Kommunikation ökar förståelsen sinsemellan 

och partnernas respektive styrkor/svagheter blottläggs, vilket gör att man 

växer sig starkare (Daire, Harris, Carlson, Munyon, Rappleya, Beverly & 

Hiett, 2012). 

2.2. Kroniska sjukdomars påverkan på parrelationer 

Berry, Davies och Dempster (2017) beskriver att kroniska sjukdomar med en 

lång förväntad överlevnadstid påverkar och begränsar parrelationen vad 

gäller sexuell intimitet, partners ömsesidiga stöd och kommunikation. 

Psykisk och fysisk trötthet hos en person i parrelation, samt brist på kunskap 

i förhållande till kronisk sjukdom har visats ha negativ inverkan på relationen 
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(Berry et al., 2017). En partners fokus på en livskamrat som genomgått 

hjärtinfarkt eller kärlkramp resulterar i att deras egna välmående blir 

bortprioriterat, detta ökar i sin tur förekomsten av depression och 

stressrelaterade problem hos patienten (Bertoni et al., 2015). 

I samband med självacceptans av kronisk sjukdom, när åkomman är 

sensorisk förlust, har en studie visat ångestpåslag hos både patient och 

partner (Lehane, Nielsen, Wittich, Langer, & Dammeyer, 2018). Partnerns 

acceptans av patientens sensoriska förlust kan skydda mot depression och 

ångestpåslag (Bertoni et al., 2015). När behovet av en partner blir mer 

krävande, förändras även parrelationens dynamik, parets samarbete och 

behov av stöd (Bertoni et al., 2015). Utan stöttning kan dynamiken svikta 

och ökar risken för att en relation hamnar i kris. En ensamstående patient 

visar svårigheter att fullfölja behandling jämfört med patient i en parrelation 

där det påvisats en bättre följsamhet i behandlingen (Bertoni et al., 2015).  

2.3. Palliativt sjukdomsskede 

Att vara patient i ett palliativt sjukdomsskede innebär utsatthet relaterad till 

en obotlig sjukdom där livets slut närmar sig (Socialstyrelsen, 2018). Skedet 

har olika faser beroende på sjukdomens progression och grad. Tidig fas kan 

pågå i år medan den sena fasen är kortare och kan vara från enstaka månader 

till dagar (Thulesius, 2019). Tidig fas kan innebära från att den obotliga 

diagnosen är fastställd till att behandlingar, undersökningar och stöd lyckas 

förlänga patientens liv. Det kan ses vid sjukdomar som spridd långsamt 

växande cancer, obotligt neurologisk sjukdom, svår hjärtsvikt eller demens 

under flera år (Thulesius, 2019). Utöver cancer är det ibland svårare att 

känna igen den sena palliativa fasen vid neurologiska sjukdomar, hjärt- och 

lungsjukdomar och demens då den nedåtgående sjukdomsutvecklingen ofta 

sker i etapper med återhämtningsperioder (Thulesius, 2019). I sen fas är 

vanliga symtom smärta, ångest, illamående och trötthet (Thulesius, 2019). 
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Jakobsson och Öhlén (2019) beskriver att döendeprocessen omfattar: 

förnekande, vrede, förhandling, depression och acceptans. Individerna i ett 

palliativt sjukdomsskede rapporterade en högre värdering av sitt liv, dock var 

meningsfullheten för livet lägre redovisad. Patienten blir känslomässigt 

avtrubbad och besked om negativa utvecklingar i sjukdomsförloppet förlorar 

betydelse, identifiering av depression- och ångestpåslag förekom hos 

patienter i palliativt sjukdomsskede (Wagner, Johns, Brown, Hanna, & 

Bigatti, 2016). 

Tidig och sen fas i det palliativa sjukdomsskedet är verkliga tillstånd enligt 

Thulesius (2019). Dessvärre är termerna inte definierade med exakt 

överlevnadstid enligt Socialstyrelsen (2011).  

2.3.1. Individperspektiv av palliativt sjukdomsskede 

Wagner et al. (2016) beskriver att makar till patienter i palliativt 

sjukdomsskede finner en ökad meningsfullhet med att acceptera sjukdomens 

innebörd. Dock syntes majoriteten av makarna uppleva ångest och 

depression med anknytning till patientens palliativa sjukdomsskede. 

Jakobsson och Öhlén (2019) beskriver äldre personers upplevelser som 

vårdare av sin make eller maka i sen palliativ fas. Oftast var de äldre 

vårdarna osäkra hur situationer och frågor skulle hanteras, och tanken av att 

vara hjälplös och ensam blev en förlamande oro. Delvis beror det på att 

många äldre personer inte har någon öppen kommunikation angående 

individens palliativa sjukdomsskede och vice versa, deras resonemang är i 

förhoppning om att skona den andra. Även om inga preferenser diskuteras 

förväntar sig ändå den obotligt sjuke i palliativ fas att närstående skall fatta 

“rätt” beslut åt dem, när de själva inte längre är ansvarsfulla eller kapabla 

nog att fatta egna beslut (Jakobsson & Öhlén, 2019). 

Relationer förändras radikalt utifrån ett individperspektiv i samband med att 

en familjemedlem drabbas av obotlig progressiv sjukdom eller skada. 
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Allteftersom fokus är på patientens livsslut kan partnern acceptera den 

oundvikliga döden av sin älskade och finna förtroende i sin förmåga att 

hantera sorgen (Wagner et al., 2016). Trots innebörden för partner att hamna i 

en smärtsam och slitsam situation, som kan vara svår att vänja sig vid, så 

önskar ändå de flesta att få vara delaktiga och engagerade i vården och 

omsorgen av den döende (Regionala Cancercentrum, 2016). 

2.3.2. Palliativ vård 

World Health Organization (WHO, 2019) definierar palliativ vård som ett 

förhållningssätt där syftet är att förbättra livskvaliteten hos patienter och de 

tillhörande familjemedlemmarna som genomgår svårigheter förknippat med 

livshotande sjukdomar. Förhållningssättet innebär att förebygga och lindra 

lidande med hjälp av tidig identifiering och korrekt bedömning, samt 

smärtbehandling och lindring av ytterligare fysiska, psykiska eller 

existentiella symtom. Av 90 000 svenskar som avlider årligen bedöms 

omkring 72 000 ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018).  

I Jakobsson och Öhlén (2019) nämns flera olika förhållningssätt anpassat till 

palliativ vård. Den tillämpade utformningen som används i Sverige är de fyra 

hörnstenarna inom palliativ vård, vilket fokuserar på: 

● Lindring av patientens symtom 

● Samverkan av olika professioner 

● Informationsgivning och samtal med patienten och hens närstående 

● Stöttande samtal med närstående under sjukdomstiden och efter det 

att patienten avlidit 

2.3.3. Sjuksköterskans roll 

De fyra hörnstenarnas genomförande är sjuksköterskans ansvar (Jakobsson 

& Öhlén, 2019). Kontakten mellan sjuksköterskan och patient och dess 

partner påverkar parrelationen och dess förhållningssätt till vården 
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(Sandberg, 2014). Bekräftelse av patient och deras partner är viktigt för att 

kunna bevara följsamhet och förtroende i vården, denna bekräftelse görs 

genom ögonkontakt, aktivt lyssnande och för att visa att man tar parens oro 

och synpunkter på allvar (Sandberg, 2014). En partner kan ses som en resurs 

för patientens välmående och vård, Det är inte ovanligt att partnern vill 

skydda sin sjuka livspartner genom att inte prata om den annalkande döden. 

Partnern och deras relation till varandra påverkar patientens 

sjukdomsupplevelse (Sandberg, 2014).  

Enligt Sandberg (2014) bör sjuksköterskan ha förståelse för partners lidande 

och dess svårighet i situationen. Bristande öppenhet mellan paren gör det 

svårt för sjuksköterskan att skapa ett bra samtalsklimat, då sjuksköterskan 

inte vet vad partnern och patienten vet. En av sjuksköterskans uppgifter är att 

skapa ett öppet samtalsklimat genom att ta reda på vad parterna vet och vad 

deras behov av information är (Sandberg, 2014). Patient och partner upplever 

det palliativa sjukdomsskedet olika. Brytpunktssamtal genomför 

sjuksköterskan där paret få ta ställning till den palliativa vården i det sena 

sjukdomsskedet (Sandberg, 2014). Sjuksköterskan ska vara lyhörd och ge 

information anpassat till paret vad gällande symtom, behandling och 

sjukdomsutveckling. Paren förmåga att ta till sig information är viktigt, det 

bör sjuksköterskan återupprepa vid oklarheter hos paren (Sandberg, 2014). 

Att prata om svåra ämnen angående patientens sjukdomsskede kan vara svårt 

att ta till sig men med ett längre perspektiv leder till en mer öppen relation 

mellan paren (Sandberg, 2014). Vid dödsfall bidrar denna öppenhet till att 

minska upplevelsen av plötslig och oväntad sorg, då sorgearbetet redan är 

påbörjad. Sjuksköterskans stöd och närvaro kan vid behov vara långvarig 

(Sandberg, 2014). Sjuksköterskan skall arbeta utifrån en öppen miljö där hen 

främjar de olika perspektiven i patientens livsvärld (Svensk 
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Sjuksköterskeförening, 2017). Att som sjuksköterska hjälpa par se 

möjligheter och mening med livet kan ge dem förutsättningar till att finna 

stöd i sin parrelation (Bäckström, 2017).  

3. Teoretisk referensram 

3.1. Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad (FFO) används som teoretisk referensram då 

den stödjer arbetets syfte. I förhållande till arbetets syfte är FFO angeläget då 

teorin praktiseras i vårdsituationer där familjen är involverade. Det 

systemiska förhållningssättet i relation till FFO kan fokusera på perspektiv 

från flera familjemedlemmar eller på grupperingar inom familjen. Systemet 

kan förekomma parvis i en familj samt vara betydelsefull för dess 

cirkularitet, avvikande från linjärt synsätt (Benzein et al., 2017b). Patientens 

och familjemedlemmarnas berättelser företräder den utvecklingsgång de 

befinner sig i samt synliggör relationer, mönster och samverkan i familjen. 

(Benzein, Persson, Saveman, & Syrén, 2017). Människor upplever 

verkligheten på olika sätt beroende på sin förförståelse och sin kontext. 

Familjens betydelse i vården är beroende av de personer som bildar familjen 

(Benzein, Persson, Saveman, & Syrén, 2017). En i familjen går igenom ett 

sjukdomsskede som påverkar alla delar i familjen. Men alla påverkas inte på 

samma sätt, utifrån sin bakgrund. Patienten och partnerns upplevelse av 

sjukdomstillstånd är olika beroende på deras föreställning om ohälsa och 

hälsa (Benzein, Persson, Saveman, & Syrén, 2017). Patienter beskriver att 

stöd från sin partner lindrar smärtor, obehag och förstärker känslan av 

meningsfullhet (Wright, Watson, & Bell, 2011).  

Utifrån båda partnerns individuella perspektiv samt ett sammanvägt dyadiskt 

perspektiv gällande palliativt sjukdomsskede framhålls ett systemiskt 
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förhållningssätt där delarna påverkar varandra och helheten framställs vara 

större än delarna. Genom cirkularitet och mångfald kan det systemiska 

förhållningssättet fokusera på mänskliga interaktioner, relationer, 

samhörighet och mönster (Benzein et al., 2017b). FFO använder sig av 

hälsostödjande samtal där systemiskt förhållningssätt är grundläggande. 

Initiering av samtal kan ske när någon i patientens system uppfattar att det 

skulle vara hjälpsamt för paren att diskutera om avsedd situation, t.ex. 

försämring i patientens sjukdomsförlopp. Samtalsmodellen är utformad för 

samtal med par, den kan förekomma som en intervention men fungerar även 

det vid samtal med enskild individ (Benzein, Erlingsson, Hagberg, & 

Saveman, 2017). 

Referensramen FFO beskriver hur parrelationens påverkan på patienten är av 

värde i sjukdomsförloppet, en cirkularitet där delarna påverkar helheten och 

helheten är beroende av delarna. Vi valde att använda Familjefokuserad 

omvårdnad som teoretisk referensram då den fokuserar på ett systemiskt 

förhållningssätt som vi kan anpassa oss efter samt att vi ansåg teorin vara 

relevant för studien.  

4. Problemformulering 

En parrelation består av två individer som lever ihop där båda är beroende av 

varandra och påverkar den andre samt relationen. Perspektivet från en 

parrelation kan definieras som ett dyadiskt perspektiv. Utifrån ett systemiskt 

perspektiv och när dyader samarbetar och kommunicerar med varandra kan 

det underlätta problematiken i den enskildes sjukdomsförlopp. Från ett ökat 

deltagande i patientens sjukdomsskede kan däremot partnerns välmående bli 

bortprioriterad och effekten av stressrelaterade symtom blir efterföljden hos 

båda; helheten är beroende av delen och delen påverkar helheten. Att leva 
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med kronisk sjukdom med en förväntad överlevnadstid över ett år har 

inverkan på individens hälsa och välbefinnande. Att genomgå ett kroniskt 

sjukdomsförlopp självständigt, oberoende av en stödjande partner, orsakar 

mindre följsamhet i behandling och genererar svårigheter att finna mening. 

Ett palliativt sjukdomsskede kan pågå under långa perioder med olika faser 

vilket innebär påfrestning på parrelationen. Individuellt kan palliativt 

sjukdomsskede ge upphov till känslor av oro och hjälplöshet samt inslag av 

ångest och depression. I vissa sammanhang kan dyaders roller bli patient och 

vårdare, patientens beroendeställning till partnern ökar känslor av krav hos 

partnern. Utövandet av palliativ vård innebär att förbättra livskvaliteten hos 

de patienter och närstående som lever med livshotande sjukdomar. Partnern 

och deras relation till varandra mellan paret påverkar patientens 

sjukdomsupplevelse. Kontakten mellan sjuksköterskan och patient och dess 

partner påverkar relationen mellan par och dess förhållningssätt till vården. 

Den ökade kunskapen om parets relation i en palliativ kontext kan bidra till 

att sjuksköterskor bemöter patient, partner och parets genomgång av ett 

palliativt sjukdomsskede på ett bättre sätt.  

5. Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur palliativt sjukdomsskede 

påverkar parrelationen utifrån ett dyadiskt perspektiv. 

6. Metod 

För att besvara vårt syfte väljer vi att använda en systematisk litteraturstudie 

som design enligt Kristensson (2014). Vi anser att en litteraturstudie är ett 

givande tillvägagångssätt för att samla forskning. Syftet med den här studien 

anser vi kunnat bli besvarad genom att utföra en empirisk studie, dessvärre 
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kan vi inte genomföra en sådan studie då vi inte har möjlighet att intervjua 

privatpersoner på utbildningens grundnivå. Med en litteraturstudie finner 

man flera forskare som forskat i samma område, forskningssättet ökar 

kvaliteten och ökar resultatets tillförlitlighet (Kristensson, 2014). 

Ämnesområde valdes och ett syfte formulerades för att sedan genomföra en 

strukturerad litteratursökning. Efteråt granskades den empiriska litteraturen 

och resultaten sammanställdes i en ny studie. En induktiv ansats användes 

utifrån studiens syfte för att finna svar (Kristensson, 2014). 

Eftersom sen och tidig fas i det palliativa sjukdomsskedet är inte tidsmässigt 

definierat (Socialstyrelsen, 2011) så gör vi som författare valet att manuellt 

avgränsa inklusionen av patienter i palliativt sjukdomsskede till en 

överlevnadstid under 1 år. Detta gör vi för att tydliggöra resultatet för hur 

parrelationer påverkas av ett palliativt sjukdomsskede och inte ett kroniskt 

sjukdomsskede med en längre förväntad överlevnad.  

Inklusionskriterierna för denna studie var att patienten är i ett palliativt 

sjukdomsskede med en förväntad överlevnad på 12 månader eller mindre, 

lever i en parrelation samt att artiklarna beskriver parens upplevelser och 

erfarenheter av hur palliativt sjukdomsskede påverkar relationen. 

6.1. Litteratursökning 

Till en början diskuterade vi sökvägar som skulle användas samt hur det var 

tänkt hur sökningarna skulle genomföras. Därefter diskuterade vi sökord som 

kunde generera relevant litteratur i förhållande till vårt syfte och fokus. 

Dessa sökord framställdes genom identifiering av nyckelbegrepp som finns 

med i uppsatsens inklusionskriterier och syfte. Sökorden bearbetades genom 

att medräkna synonymer och närliggande begrepp, vilket skapade giltiga 

sökord för en preliminär testsökning. 
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En preliminär testsökning gav oss en uppfattning om den omfattande 

litteratur som fanns i olika databaser samt identifierade relevant material. 

Processen lyfte arbetet vidare till den egentliga litteratursökningen där de 

hämtade artiklarna bildade grunden för hela uppsatsen. Sökningar utfördes i 

databaserna CINAHL och PsycINFO eftersom de omfattar forskning kring 

vårdvetenskap, psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Vid 

sökning av artiklar använde vi varsin databas, den ena författaren fokuserade 

på att hitta relevanta artiklar via CINAHL och den andra använde PsycINFO 

för samma ändamål. 

Sammanställningen av relevanta sökord utifrån vårt valda ämne blev 

”spouse”, ”partner”, ”dyad” och ”patient-family relations” i kombination 

med “palliative care”, “terminal care” och “end of life care”. Ytterligare 

kombinationer behövdes inte då sökträffarna ansågs vara tillräckliga och 

rimliga. Dessa sökord valdes med hänsyn till syftet och de artiklar som 

återfanns i de initiala sökningarna och belyste parets upplevelser och 

erfarenheter. Utnyttjandet av sökterm indexord före fritextord gjorde att 

databaserna framställde mer specifika artiklar baserat på nyckelord och 

tillhörande innehåll (Kristensson, 2014).  

Vi avgränsade artiklarna med att de ska vara publicerade mellan 2014-2019 

för att sammanställa en så pass ny forskning som möjligt. Genom peer 

review skall de vara av vetenskaplig karaktär samt vara publicerade på 

engelska. 

6.2. Urval 

Urval gjordes utifrån inklusionskriterierna; att patienten var i ett palliativt 

sjukdomsskede med en förväntad överlevnad på 12 månader eller mindre, 

levde i en parrelation samt att artiklarna beskrev parens upplevelser och 

erfarenheter av hur palliativt sjukdomsskede påverkar relationen. Med hjälp 
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av manuell gallring exkluderades artiklar med vårdpersonalens perspektiv 

samt situationer med barn i palliativt sjukdomsskede. Andra 

familjemedlemmar utöver parrelationens perspektiv kan förekomma i 

resultatet men valda artiklar har övervägande resultat från par. 

Från båda databaser fick vi ett kombinerat sökresultat på totalt 704 artiklar. 

Alla 704 titlar lästes. Av de titlarna lästes 200 abstrakt. Av de abstrakten 

lästes 60 artiklar i fulltext. Av de artiklarna vi läste i fulltext var det 11 

artiklar som ansågs vara användningsbara. 

Kvalitetsgranskning genomfördes av de artiklar som var relevanta i 

förhållande till vårt syfte. Kristenssons (2014) granskningsmall har 27 

frågeställningar som vi använde för att granska artiklarna, 13 frågor för de 

kvalitativa artiklarna och 14 frågor gällande kvantitativa artiklar. Se bilaga 3. 

Samtliga elva artiklar bedömdes vara av hög kvalitet. Se bilaga 2. 

Vi inkluderade sex artiklar från CINAHL och fem från PsycINFO. Totalt var 

elva artiklar med i vår resultatredovisning. Fyra av artiklarna fanns som 

dubbletter i sökmotorernas resultat. Se bilaga 1. 

6.3. Analys 

Inledningsvis fördelade vi alla artiklar mellan oss. Artiklarna lästes 

upprepade gånger och sammanfattades individuellt, presenterades och 

diskuterades. Vid otydligheter värderade vi den andres perspektiv och 

tolkning i mån om att tydliggöra. Detta ledde oftast till ökad förståelse samt 

gynnade analysprocessen. Identifiering av artiklarnas likheter och skillnader 

är grundläggande enligt Kristensson (2014). Forskartriangulering 

(Kristensson, 2014) var ständigt med i hela processen där vi diskuterade våra 

fynd. Utifrån upprepande genomläsningar upptäckte vi att flera resultat i 

artiklarna var återkommande. Resultaten sammanfattades i punktform utifrån 
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likheter och skillnader i innehåll (Kristensson, 2014). Se bilaga 4 där vi har 

sammanfattat det i punktform utifrån artiklarnas resultat, vilket kan hänvisas 

till samma kategori. Resultatet från inkluderade artiklar sammanställdes i en 

integrerad analys. Den integrerade analysen är i enlighet med analysmetoden 

från Kristensson (2014). Analysen resulterade i fyra kategorier vilket 

presenteras som underrubriker i resultatredovisningen. 

6.4. Forskningsetiska aspekter 

Alla genomlästa resultat från granskade artiklar inkluderades i 

litteraturstudien. Inklusionen är i förhållande till syftet oavsett om dessa 

påvisar eller motsäger vår egen förförståelse. Vi uppmärksammar att de 

studier som inkluderades i resultatet har gjort forskningsetiska 

ställningstaganden, de har tagit ställning till deltagarnas autonomi, 

självbestämmande och integritet. Under arbetets gång diskuterades vi våra 

förutfattade meningar samt tidigare erfarenheter av ämnesområdet, detta för 

att uppmärksamma vår egen förförståelse (Kristensson, 2014). De valda 

artiklarna är samtliga på engelska och har översatts så korrekt som möjligt så 

att ingen information skulle gå förlorad. 

7. Resultat 

Efter sammanställningen av utvalda artiklar märkte vi skillnader och likheter 

mellan artiklarnas resultat. Detta kunde vi sedan utforma i följande 

kategorier: Relations- och rollförändringar, Kommunikation, Obalans i 

parrelationen och Hanteringsstrategier. 

7.1. Relations- och rollförändringar 

När en person har en livsbegränsande sjukdom, då dör också den tillhörande 

parrelationen (Taylor, 2014). Sjukdom i livets slutskede gör att perspektiv 
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utvecklas och roller förändras i parrelationen. Identifiering av en ny uppgift, 

att vara den som står för vården i relationen och den som är beroende, det 

förändrar hur man ser på varandra (Drabe et al., 2015; Götze et al., 2014; 

Hardy et al., 2014; Mowll et al., 2015; Porter et al., 2018; Rocío et al., 2014; 

Sparla et al., 2017; Taylor, 2014;). 

Är relationen av låg kvalitet ökar ångestkänslorna hos partnern när rollerna 

förändras (Götze et al., 2014; Rocío et al., 2014). Analysen framhäver även 

rollförändring som ett naturlig steg i äktenskapet som fördjupar relationen 

(Drabe et al., 2015; Hardy et al., 2014; Mowll et al., 2015). 

Sexualitet och intimitet förändras i ett palliativt sjukdomsskede och påverkar 

anknytningen i parrelationen (Taylor, 2014). En öppenhet, i betydelsen av 

intimitet och sexualitet, i en dyadiskt parrelation ökar förståelse och 

anknytning (Taylor, 2014). Att vara i någon annans armar, vara tillsammans 

och att kunna diskutera saker upplevdes av patienter i palliativt 

sjukdomsskede som en verklig anknytning (Taylor, 2014). Anknytning 

upplevdes som ett sätt att förnya parrelationens kärleksförbindelse samt en 

känsla av flykt från sjukdomens verklighet och dess oundvikliga död. 

Psykologisk närhet, att känna sig omhändertagen och älskad får en större 

mening (Drabe et al., 2015; Taylor, 2014;). 

“I just love the fact that Liz cuddles into me … it’s like coming home, it’s like 

being away for years and years and years, away the other side of the world 

and going back to the place you were born in, that’s what it’s like with Liz. 

She makes me feel comfortable, she makes me feel safe … She holds me and 

she, I can’t explain it, she loves me for me, she doesn’t want anything from 

me.” (Taylor, 2014, s. 441). 

Upplevelse av återanknytning uppstod hos vissa par i samband med palliativt 

sjukdomsskede. Besked om den livshotande diagnosen ledde direkt till ökad 
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intensitet i parets sexuella relation (Taylor, 2014). Ökad intimitet gjorde så 

att paret kunde uttrycka sig mer utförligt med varandra samt gav en 

påminnelse om hur betydelsefull deras relation är (Taylor, 2014). 

“This was a big thing that was happening. And that maybe we wouldn’t be, 

have a chance to be intimate for a while and that we needed to just remind 

each other how much we meant to each other. It was our way of expressing 

how much we meant to each other.” (Taylor, 2014, s. 444). 

7.2. Kommunikation 

Analysen pekar på att majoriteten av par inte pratar med varandra om sina 

upplevelser eller känslor angående det palliativa sjukdomsskedet, vissa t.o.m. 

undviker samtalsämnet aktivt (Drabe et al., 2015; Rocío et al., 2017). 

Förekommande sexuella- eller andra relationssvårigheter påverkar hur 

partners kommunicerar med varandra. Även könstillhörigheten påverkar 

kommunikationen (Drabe et al., 2015; Mowll et al., 2015; Taylor, 2014). 

Män i en parrelation där palliativt sjukdomskede är ett faktum har svårt att 

kommunicera när det gäller känslor, vilket resulterar i distansering och 

avskärmning (Drabe et al., 2015; Mowll et al., 2015; Taylor, 2014). Kvinnor i 

samma situation har ett behov av att bearbeta känslor genom kommunikation 

(Drabe et al., 2015; Mowll et al., 2015; Taylor, 2014). 

“If I’m sad, I can somehow distract myself. Then I know: I have an 

appointment, or I still have to take the dog for a walk...that helps a lot. Or I 

look forward to a book, or my pipe, or a glass of wine. Talking to my wife at 

that moment would be wrong, because my wife has anxieties.” (Drabe et al., 

2015, s. 655). 

Analysen visar att om man öppnar upp för positiv kommunikation och delar 

bördan så växer relationen sig starkare. Delad sorg ger en ökad förståelse för 
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varandra (Rocío et al., 2017; Sparla et al., 2017). Om kommunikationen är 

bra innan det palliativa sjukdomsbeskedet så underlättar det samtalen 

angående känslor även vid försämring (Porter et al., 2018; Sparla et al., 

2017). Intervention gav par möjlighet att prata om svåra ämnen tillsammans, 

främst handlade det om att bevara värdigheten. Paren erfar att de kommit 

närmare och visade mer uppskattning för varandra (Mowll et al., 2015). 

7.3. Obalans i parrelationen 

Patienter i palliativt sjukdomsskede upplever behov av hjälp från sin partner 

men vill samtidigt inte vara en börda för sin livskamrat (Drabe et al., 2015; 

Hardy et al., 2014; Heymann-Horan., 2019; Mowll et al., 2015; Porter et al., 

2018; Roico et al., 2014; Sparla et al., 2017; Taylor, 2014). Känslan av att 

vara en börda får konsekvenser för både patienten och partnern i form av 

depression och ångest där patienten högre utsträckning drabbas av depression 

medan partnern drabbas av ångest (Götze et al., 2014; Heymann-Horan et al., 

2019; Leroy et al., 2016). När omvårdnadsuppgifterna blir mer belastande 

och en börda för partnern, p.g.a. patientens försämring och ökade ångest, 

leder det till fler och mer frekventa depressiva symtom hos partnern (Wen et 

al., 2019). När patienten förlorar sin självständighet, ökar patientens ångest 

(Hardy et al., 2014). 

“She [wife] does the things that carers do when the carers aren’t here. If I 

get messed up she cleans me up. She does this bladder flush every day. She 

does everything. If I’m wet, cos sometimes I dribble from here even though 

I’ve got a catheter. Sometimes she’s changed the whole bed – the carers will 

do it when they come but if they’ve just gone, say, and this happens she has 

to change because I can’t stay in it for a number of hours until they come 

again. And when I think about her having to look after the garden it upsets 

me …” (Hardy et al., 2014, s. 595). 
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Patienter upplever stöd från sin partner medan partner inte upplever samma 

stöd från sin livskamrat (Götze et al., 2014). Paren erfar att brist på stöd leder 

till osäkerhet i att hantera sjukdomsrelaterade vårdsituationer, det kan ge 

ångestpåslag hos partnern som vårdar i hemmet (Rocío et al., 2014). 

7.4. Hanteringsstrategier 

Partnern och patienten visade behov av att hitta styrka och återhämtning 

individuellt för att orka kämpa vidare, vilket dyader i en parrelation i 

palliativt sjukdomsskede ibland ignorerar för att kunna få spendera mer tid 

tillsammans innan livskamratens bortgång (Sparla et al., 2017). Den sjuke 

visade ytterligare behov av att hitta egna hanteringsstrategier i syfte att 

behålla sitt egenvärde. 

“When it comes to my soul and how I get along with my soul, I want to 

handle on my own and until now I, guess so, have succeeded it.” (Sparla et 

al, 2017, s. 5).  

Den vårdande partnern undviker samtalsämnet, angående sin sjuke 

livskamrats annalkande död, i mån om att skydda sig själv och den andra 

(Drabe et al., 2015; Porter et al., 2018; Rocío et al., 2017). Partnerns 

hanteringssätt anses skydda mot känsloyttringar, bibehålla hoppet om 

tillfrisknande samt förskjuta bearbetning av sorg (Drabe et al., 2015; Porter 

et al., 2018; Rocío et al., 2017). Analysen visar att par hittat gemensamma 

hanteringsstrategier genom att diskutera svåra ämnen och känslor, detta gör 

så att båda blir mer förberedda inför livets slut (Drabe et al., 2015; Hardy et 

al., 2014; Heymann-Horan et al., 2019; Mowll et al., 2015). 

“It’s just ...I think more about my perspective on life. I think I have a greater 

sensitivity towards and greater appreciation of my partner ...maybe I’m more 

caring ...or more mindful.” (Drabe et al., 2015, s. 656). 
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Parets förmåga att hantera krävande situationer kan underlättas om de får 

stöd från sjukvården (Hardy et al., 2014; Heymann-Horan et al., 2019; Porter 

et al., 2018). En studie visade att samtalsterapi var en givande upplevelse, 

båda individerna i paret fick tala fritt och kunde diskutera svåra ämnen 

genom guidning av terapeut vilket ledde till att de utvecklade 

hanteringsstrategier (Porter et al., 2018). Också känslan av delaktighet i 

vården ger hopp och förbättrar parets hanterbarhet (Sparla et al., 2017). 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

Denna genomförda studie beskriver hur palliativt sjukdomsskede påverkar 

parrelationen utifrån från ett dyadiskt perspektiv. En litteraturöversikt ansågs 

vara mest tillämpningsbar för att besvara studiens syfte, ansatsens styrka är 

etablerandet av en mer evidensbaserad studie. Svaghet är att vi använder 

andra forskares tolkningar av utförda empiriska forskningar i grunden för vår 

studie. Ett preliminärt syfte och ämnesområde var bestämt inför utförande av 

arbetet. Under arbetets gång diskuterades syftet, som genomgick flera 

förändringar för att specificera vår utgångspunkt, alltså det dyadiska 

perspektivet. Syftet må ha ändrats men ämnesområdets kärna kvarstår sedan 

arbetets början.  

8.1.1. Inklusionskriterier 

För att precisera och avgränsa ämnet valdes specifika inklusionskriterier som 

var i enlighet med syftet. Genom att grundläggande, tydliggöra och efterfölja 

inklusionskriterier i vår systematiska litteraturöversikt kunde studien 

noggrant genomföras samt besvara syftet (Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterierna för denna studie var att patienten är i ett palliativt 

sjukdomsskede med en förväntad överlevnad på 12 månader eller mindre, 
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lever i en parrelation samt att artiklarna beskriver parens upplevelser och 

erfarenheter av hur palliativt sjukdomsskede påverkar relationen. 

8.1.2. Litteratursökning 

Förförståelse användes vid bildandet av sökord för inledande testsökningar. 

Begränsad kunskap om ämnet och tillhörande termer gjorde att sökträffarna 

blev få. Vår sökstrategi fick bearbetas med fler synonymer relaterade till 

ämnet samt användning av färre begränsningar, vilket visade sig fördelaktigt.  

Litteratursökningen genererade artiklar med återkommande termer som vi 

utnyttjade i vår sökstrategi, vilket gav ett bredare resultat i sökningen.  

Sökord utvecklades och anpassades för arbetets förtydligande. I vårt försök 

att utesluta andra familjemedlemmar utöver paret använde vi sökord som: 

”spouse”, ”couple”, ”dyad” och ”partner”. Dessa ord indikerar en 

fokuspunkt på paret och dess tvåsamhet, oavsett sexuell läggning. Ett sökord 

vilket var återkommande och givande i den giltiga sökningen är “patient-

family relations” för att få med perspektiv från båda individerna i en 

parrelation. Palliativt sjukdomsskede fick sökord som: “palliative care”, 

“terminal care”, “end-of-life care” och “terminally ill patients”.  

Initialt användes Cinahl och PubMed som sökmotorer inför arbetets 

artikelsökning. Tidigt märkte vi att PubMed generade irrelevanta artiklar för 

vårt syfte, sådana som fokuserar mer på det medicinska snarare än 

upplevelser och erfarenheter. Istället valde vi att använda PsycINFO snarare 

än PubMed. Cinahl tillsammans med PsycINFO gav ett stort antal sökträffar, 

vilket kan betraktas som en styrka då mycket fakta kring ämnet finns.  

Eftersom vi använde oss av två databaser delade vi upp ansvaret till varsin 

sökmotor. Vi var tvungna att lita på varandra vid uppdelning av 

ansvarsområde och vid oklarheter av artiklar presenterades det för den andre 

och vi hjälpte varandra med åsikter och översättningar. Styrkor med det här 
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arbetssättet var att vi hittade artiklar effektivt och fick ett bredare 

informationsunderlag för vårt resultat, vilket gav oss större möjligheter om 

att kunna hitta så många relevanta artiklar som möjligt. Svagheter kunde ses 

vid respektive tolkning av artiklar i utförda sökningar. När vi haft skilda 

förståelser och perspektiv kring ämnesområdet har detta kunnat ge 

varierande urval av artiklar.  

Vi minskande användningen av fritext och behöll fler indexord i vår 

blocksökning, vilket resulterade i bortfall av irrelevanta artiklar samt 

bevarade de väsentliga. Med hänvisning till ordet ”upplevelser” fann vi 

svårigheter att tillämpa det i vår sökstrategi. Med översättning till 

“experience” eller liknande synonymer på engelska gav det fel perspektiv i 

sökträffarna, t.ex. vårdpersonalens, andra familjemedlemmars och betoning 

av barnens upplevelser. Det blev uppenbart att det var ogynnsamt då ett stort 

antal artiklar inte var relevanta till arbetets syfte. Vi uteslöt sökningar med 

söktermen ”experience” och gick tillbaka till våra ursprungliga söktermer 

kombinerat med mindre användning av AND (se bilaga 1).  

Tidsperioden för sökningarna begränsades till fem år och detta kan ses som 

en av arbetets styrkor. Ny och relevant forskning kunde erhållas då artiklarna 

begränsades till fem år. Vid bortfall efter granskning av relevans i de funna 

artiklarna genomförde vi en sökning med en begränsning på tio år. Det 

genererade betydligt fler artiklar men visade sig vara onödigt att tillämpa då 

vi i högsta grad hittade relevanta artiklar fortfarande inom fem års 

publicering i den tidigare genomförda sökningen. Orsaken till fynd av nya 

artiklar var att vi breddat vår kunskap om arbetets syfte och ämnesområde 

tack vare diskussioner, fler sökningar och utveckling av text. Användning av 

peer review i databaserna bekräftade vårt arbete samt ökade trovärdigheten 

och tillförlitligheten av artiklarnas innehåll (Kristensson, 2014).  
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Inga geografiska avgränsningar har gjorts i samband med litteratursökningen. 

Detta bidrog till artiklar från olika världsdelar: Europa (England, Tyskland, 

Frankrike, Danmark och Schweiz), Amerika (USA), Sydamerika (Colombia), 

Asien (Taiwan) och Oceanien (Australien). Att utesluta en geografisk 

begränsning skulle kunna betraktas som en svaghet i arbetet då det kan 

förekomma skillnad i kultur och förhållningssättet till palliativt 

sjukdomsskede i olika länder. Motsatsvis kan det tolkas som en styrka då 

problemet är världsomfattande och resultatet är tillämpningsbart i större 

omfattning. Vid granskning av artiklarnas resultatredovisning har vi hittat 

fler likheter än skillnader. 

8.1.3. Urval 

Den slutgiltiga sökningen genererade ett stort utbud av artiklar och kan anses 

som en svaghet. Lösningen krävde mycket manuell gallring för att sålla bort 

irrelevanta studier som inte stämde överens med utvalda inklusionskriterier, 

vilket kan övervägas till att vara en styrka i arbetet. 

Alla artiklarna var begränsade till att omfatta vuxna individer som är i en 

dyadiskt parrelation. De studier som beskriver parrelationen med ett barn i 

palliativt sjukdomsskede kunde redogöra för barnets påverkan på parets 

dyadiska relation och funktion. Den formen av resultatredovisning valdes att 

uteslutas då det inte var relevant för syftet. Det förekom även artiklar där 

bara en partners upplevelser framstår, inte bådas. Sådana artiklar sållades 

bort men kunde användas i bakgrund och diskussionsdelen. 

Vi utförde en kvalitetsgranskning av artiklarna för att bedöma kvaliteten om 

de kunde ingå i arbetet. Applikation av Kristenssons (2014) granskningsmall 

kan ses som en styrka i arbetet. Mallen var praktiskt för oss för att kunna 

bedöma och begränsa informationen, dessutom kunde icke användbara fakta 

uteslutas i hög utsträckning. Inklusionskriterierna var essentiella i 

kvalitetsgranskningen, vilket vi aldrig förändrade och dessa måste därför 
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upprepas under processen. Antalet artiklar fördelades jämnt mellan oss och vi 

kvalitetsgranskade varsin hälft enskilt. Artikelns kvalitet presenterades sedan 

med förtroende att individuell granskning följde Kristenssons (2014) 

granskningsmall. Vår individuella granskning kan ses som en svaghet i 

arbetet då det sänker validiteten. Vi granskade olika artiklar jämsides vid 

varsin dator, vilket ledde till ständig diskussion. Vi samarbetade vid 

översättning från engelska till svenska samt sammanställde tolkningen av 

textens innebörd, vilket kan ses som en styrka i arbetet. Av de 11 granskade 

artiklarna besvarade de nästan alla av Kristenssons (2014) bedömningsfrågor 

och samtliga artiklar bedömdes därmed hålla hög kvalitet.  

Ett mindre antal kvantitativa studier (fyra) ingick i arbetet för att se 

statistiska likheter och olikheter i parrelationens erfarenheter av palliativt 

sjukdomsskede. Resterande kvalitativa studier (sju) i arbetet användes för att 

bättre beskriva erfarenheter av det dyadiska perspektivet i parrelationen som 

genomgår ett palliativt sjukdomsskede. Styrka med att använda båda sorters 

studier är att vi kan inräkna olika versioner av variabler, både numeriska och 

icke-numeriska. Att inkludera artiklar med enkätstudier kan ses som en 

svaghet då det avviker från vårt syfte, fokus blir mer på statistik istället för 

att beskriva informanternas erfarenheter utförligt (Kristensson, 2014). 

8.1.4. Analysprocessen 

Analysmetoden utgår från Kristenssons (2014) beskrivning av en integrerad 

analys där kategorier sammanställs utifrån artiklarnas resultat. Efter 

noggrann genomläsning av artiklar identifierade vi huvudfynd, vilka 

sorterades in i kategorier där artiklarnas resultat framstår i punktform. 

Analysen sammanställer likheter och skillnader på ett övergripande sätt. Till 

en början delade vi in artiklarnas huvudfynd under sex kategorier. Efter 

diskussioner angående innehållet kunde vi se ett tydligare sammanhang hos 
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artiklarnas huvudfynd och kategorierna kunde kortas ner till fyra stycken, 

utan att förlora innebörden (Kristensson, 2014). De valda kategorierna 

representerar huvudsakliga aspekter på hur palliativt sjukdomsskede 

påverkar parrelationen.  

Vissa av studierna i analysen genomförde sina intervjuer i form av 

intervention där patient i palliativt sjukdomsskede och tillhörande partner 

fick svara på frågeställningar tillsammans. Därmed påverkar de varandra i 

frågeställningarna och resultatet blir mindre individuellt, det dyadiska 

perspektivet framstår mer. Upplägget av intervention ansågs vara ett givande 

format för parrelationen då delaktighet och diskussion gestaltades. 

Artiklarna belyser mestadels vård i hemmet. Intervjuns miljö hade inverkan 

på hur bekväma informanterna är med att svara på frågorna. Detta beaktar vi 

men anser inte att det är relevant då arbetets syfte fokuserar på parrelationens 

upplevelser av palliativt sjukdomsskede i sin helhet.  

Arbetets inräknade artiklar upplevdes som relevanta i förhållande till 

problemformuleringen och syftet, de belyser alla samma problematik 

gällande parrelationens funktion i ett palliativt sjukdomsskede. Många av 

artiklarnas metod och resultatredovisning var likadana, vilket gjorde det 

lättare att förstå studierna. Detta kan också ses som en styrka för arbetets 

evidens. Det saknas mer forskning kring ämnesområdet, vilket kan ses en 

svaghet för arbetets tillförlitlighet (Kristensson, 2014).  

Under hela arbetets gång delade vi med oss till varandra genom ständiga 

diskussioner, synpunkter, perspektiv och tolkningssätt, som man kan se enligt 

Kristensson (2014) är en forskningstriangulering. Även om vi delade upp 

vissa uppgifter var samarbetet en ständig process, inga ändringar gjordes 

utan stämma av den andres åsikt. 
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8.1.5. Forskningsetiska överväganden 

Utifrån tidigare erfarenheter och diskussioner före arbetets start vägde vi in 

våra egna förförståelser. Från vårt utövande av somatisk praktik har mötet av 

patienter som lever med obotlig sjukdom i palliativ fas förekommit. I 

kontrast kan vår kunskapsbrist om dyadiska perspektiv stärka resultatet ur ett 

forskningsetiskt förhållningssätt; vi kan sätta vår förförståelse inom parentes 

(Kristensson, 2014). Alla artiklar i resultatredovisningen har fått godkänt 

tillstånd av en etisk kommitté eller har framfört etiskt ställningstagande och 

anses tillämpa de fyra centrala principerna: autonomiprincipen, 

nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen (Kristensson, 

2014). Sanningsenligt har all fakta från artiklarnas resultat presenterats i 

arbetets resultatredovisning.  

8.1.6. Överförbarhet 

Det kan vara missvisande för arbetets överförbarhet att inga studier utgick 

från Sverige där samhället ser annorlunda ut jämfört med andra länder, t.ex. 

hälso- och sjukvårdens förutsättningar. Däremot kan de studier vilket 

utspelar sig i Norden (Danmark) och resten av Europa (Tyskland, England, 

Schweiz och Frankrike) överföras till Sverige och reflektera hur det fungerar 

hos svenska parrelationer i ett palliativt sjukdomsskede. Artiklarnas resultat 

redovisar paralleller och likheter oavsett ursprungsland. Detta tyder att 

upplevelser av palliativt sjukdomsskede ur ett dyadiskt perspektiv är 

liknande världen runt och speglar hur det upplevs hos parrelationer i samma 

kontext. 

Utan en specifik diagnos i åtanke innehöll ändå alla utvalda artiklar 

cancersjukdomar med uträknad överlevnadstid mindre än 12 månader. 

Frånvaro av andra sjukdomar i resultatet kan ses som en svaghet för arbetets 

överförbarhet. 
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8.2. Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur palliativt sjukdomsskede 

påverkar parrelationen utifrån ett dyadiskt perspektiv. Vissa studier framför 

perspektiv från vuxna barn i samband med vård av förälder i palliativt 

sjukdomsskede. Däremot redovisar studierna att vårdande vuxna barns 

erfarenheter var de samma som vårdande partners och kunde därmed förbigå.  

8.2.1. Relations- och rollförändringar  

I litteraturstudiens resultat nämns det att roller förändras och att olika former 

av anknytning förekommer, såsom intimitet och återanknytning. 

I litteraturstudiens resultat upplevde parrelationer en känsla av 

återanknytning i samband med det palliativa sjukdomsskedet. För att hitta 

styrkor i relationer hjälper det att utforska sin självbild och sina 

anknytningsmönster, detta öppnar upp en djupare förståelse och finner bättre 

anknytning till relationer (Eide & Eide, 2009). Även i en palliativ kontext är 

relationen till sig själv viktig för att kunna upprätthålla goda relationer med 

andra och bevara dess styrkor (Benzein, Norberg, & Saveman, 2001). 

Litteraturstudiens resultat redovisar att sexuell tillfredsställelse var viktigare 

för män än för kvinnor. Kvinnorna ansåg att känslomässig intimitet, i form 

av beröring och kontakt med sin partner utan sexuellt syfte, kunde ge 

tillfredsställelse. Enligt Yoo et al (2014) är fruars bedömning av deras makars 

kommunikationsmönster förutspådde relationens tillfredsställelse. I studiens 

skattning av kommunikation, intimitet och relation tillfredsställelse visades 

att makarnas ålder är negativt förknippad med den egna känslomässiga 

intimiteten, vilket tyder på att äldre män skattar lägre nivåer av känslomässig 

intimitet. Par som hade varit gifta under en längre period rapporterade fler 

tillfredsställande relationer. God kommunikation leder till ökad sexuell 
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tillfredsställelse och känslomässig intimitet, vilket tillgodoser den dyadiska 

relationen. Effekten gynnar partnerskapet mellan makar (Yoo et al., 2014). 

8.2.2. Kommunikation 

I litteraturstudiens resultat nämns det att det skiljer sig mellan hur män och 

kvinnor känner behov av att prata om det palliativa sjukdomsskedet, såsom 

tillhörande känslor och stöd från sjukvården. 

Litteraturstudiens resultat visar att parrelationen upplever behov av stöd och 

hjälp från varandra och sjukvården. Behoven beskrivs bestå av kunskap och 

stöd i kommunikationen för att bibehålla en god relation hos paren. Par som 

känner att de har en förtrolig relation med sjuksköterskan stärker 

kommunikationen och ger en trygg plattform för att prata om känslor och 

upplevelser. Benzein och Saveman (2008) gör en systemisk intervention i 

form av hälsostödjande samtal. Det framkom att när sjuksköterskan lyssnar 

och pratar utan att döma eller ta någons sida får par stöd med att etablera en 

starkare relation, det uppmärksammar varandras känslor och utveckla större 

förståelse. Par upplever stödet från sjuksköterskan olika, alla känner inte att 

de blir hjälpta i sin sorg och bearbetning, då de kände att stödet kom för sent. 

Men många finner lindring av att bearbeta och prata med någon utanför 

parrelationen. Det är viktigt att anpassa stödet till de specifika paret man har 

framför sig (Benzein & Saveman, 2008). Inom Familjefokuserad omvårdnad 

(FFO) ingår sjuksköterskans arbete i relation till par. Tillsammans arbetar 

sjuksköterskan med patienter och partner och ger stöttning med sina 

kunskaper. Patientens sjukdomsupplevelser påverkas av partner på olika sätt, 

vilket gör att båda behöver inkluderas i vården. Sjukhusbesökare utgår ofta 

från att sjuksköterskan har alla lösningar, vilket inte är fallet (Benzein et al., 

2017a). 
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I litteraturstudiens resultat beskrivs parets okunskap om palliativt 

sjukdomsskede och förberedelser för livets slut, delvis på grund av bristfällig 

kommunikation då samtalsämnen undviks. Benzein et al (2017a) beskriver 

att genom systemiskt förhållningssätt (FFO) sker en mer bestående 

följsamhet i vården framstår när sjuksköterskan intar en personcentrerad roll 

och anpassar sin kunskap till berörda personer, alltså diskuterar och arbetar 

tillsammans med närstående och patient för att finna gemensamma lösningar, 

vilket grundas på de berördas upplevelser och redogörelser. Sjuksköterskan 

bjuder in till samtal och försöker bilda en relation genom att vara lyhörd för 

partnerns och patientens ömsesidiga engagemang. Utbytet av kunskaper och 

omvårdnad hos både par och sjuksköterska bevarar styrkor och är en resurs. 

Uppföljning av möten och reflektion över tidigare åtgärder kan skapa idéer 

och förändring för patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan behöver 

självreflektion för att bidra med stöd till parrelationen som är av värde. I 

arbetet är relationerna mellan sjuksköterska, närstående och patienter 

jämbördiga och kännetecknas av lyhördhet (Benzein et al, 2017a).  

8.2.3. Obalans i parrelationen 

I litteraturstudiens resultat nämns det att parterna i en parrelation upplever 

känslor av börda vid ett palliativt sjukdomsskede. Brist på stöd och när 

omvårdnadsuppgifterna blir mer belastande skapar det obalans i 

parrelationen. 

Litteraturstudiens resultat visar att den sjuke individen i en parrelation kräver 

extra omvårdnad och stöd från sin partner på grund av de omständigheter 

som uppstår vid ett palliativt sjukdomsskede. Samma resultat visar att 

partnern påverkas negativt eftersom hen inte kan bemöta patientens behov 

och detta förstärker känslan av börda hos båda i relationen. I en studie där 

homosexulla och heterosexuella par i USA fick diskutera planeringen av sin 

partners livsslut var förväntan att den ena partnern skall finnas, ställa upp 
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med hjälpmedel och bistå med finansiering. Vårdens kostnader i landet 

upplevde partnern som oroväckande och bidrog till känslor av otillräcklighet 

(Thomeer, Donnelly, Reczek, & Umberson, 2017). I en annan amerikansk 

studie framgår det att parets inkomst inte påverkar parrelationens funktion, 

medan hur länge parens levt i en dyadisk relation tillsammans har större 

betydelse och stärker partnerskapet samt minskar känslan av oro (Yoo et al., 

2014). Inom familjecentrerad omvårdnad ses partnern och patienten som 

ömsesidig resurs för varandra, detta förbises dock av sjuksköterskan. Även 

vårdpersonal har sina föreställningar om hur par reagerar på sjukdom och 

ohälsa som drabbat den ena partnern. I försöken att skydda parrelationen 

undanhåller sjuksköterskan information eller överbeskyddar patienten 

(Wright, Watson, & Bell, 2011). Detta skapar problem för parets relation och 

skadar sjuksköterskans trovärdighet, vilket även gör det svårare att förutse 

vilka åtgärder som passar paret (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2017a). 

I litteraturstudiens resultat framkommer att när en person i palliativt 

sjukdomsskede är i en parrelation har det påverkan och betydelse för 

psykosociala aspekter. En parrelation kan vara skyddande men också skadligt 

i vissa avseenden, beroende på parrelationens betydelse och funktion. 

Relationens kvalitet kan förutspå hur den känslomässiga bördan att vårda sin 

andra hälft i livets slutskede kommer att bli. Den vårdande partnern med 

stödjande relationer har betydligt högre självkänsla och lägre känsla av 

börda. Resultatet beskriver psykiska följder av obalans i parrelationen som 

genomgår palliativt sjukdomsskede. Att uppleva börda i förhållandet visades 

i en studie med utgångspunkt i den vårdande partnerns perspektiv, påverka 

relationen negativt, gav ångestpåslag och depressiva symtom mellan 

partnerna (Reblin, Donaldson, Ellington, Mooney, Caserta, & Lund, 2015). 

Det framstår en cirkularitet i litteraturstudiens resultat där det palliativa 

sjukdomsskedet rubbar balansen i patientens och partnerns relation. 
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Cirkularitet är i enlighet med FFO där helheten är beroende av delarna och 

delarna påverkar helheten och där helheten är av stor betydelse för ömsesidig 

motståndskraft mot negativ påverkan (Benzein, Hagberg, & Saveman, 

2017b). 

I Litteraturstudiens resultat beskrivs hur rädsla och påfrestningar under 

längre tid påverkar hälsan negativt, att leva med ovisshet framkallar ångest- 

och stressfyllda tillstånd. Informationsinhämtning angående 

sjukdomstillståndet kan bidra till att lindra sjukdomens psykologiskt 

destruktiva effekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Par som får råd och stöd 

visade förbättrat samarbete i relationen, och genom ökad förståelse blev 

relationen mellan makarna starkare. Patientens följsamhet av medicinering 

blev också bättre. Bevisad effekt av råd och stöd visas genom minskad 

depression och känslomässig stress bland par har påvisats hos par lever med 

kronisk sjukdom (Berry et al., 2017; Lehane et al., 2018). Kvinnliga 

familjevårdare i Korea har lågt förtroende för vården och lågt 

självförtroende, de upplevde mer ångest och mer börda vilket resulterade i 

negativa förändringar i förhållandet och i omvårdnaden (Lim, Ahn, & Ahn, 

2016). Stöd har en skyddande inverkan på hälsan eftersom det minskar stress 

och otrygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

8.2.4. Hanteringsstrategier 

Från litteraturstudiens resultat nämns det att känsloyttringar, bibehålla hoppet 

om lindring samt förskjuta bearbetning av sorg fungerade som 

hanteringsstrategier.  

Litteraturstudiens resultat pekar på att innebörden av individuella och 

gemensamma hanteringsstrategier är betydelsefulla men också utmanande att 

behärska. Att bearbeta känslor och hur det inverkar på människan kan visa på 

sidor hos sig själv och sin partner som man inte tidigare uppmärksammat 

eller förstått (Eide & Eide, 2009). 
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I litteraturstudiens resultat var paren införstådda om den annalkande döden 

men ville finna mening i den tid som var kvar. Förtröstan finns i att livet är 

en process och döden är en naturlig del. Tankar väcks såsom meningen med 

livet och livet efter detta i strävan att finna hopp, det sista som lämnar oss är 

hoppet. Hopp om att ett mirakel kunde ske och bota den palliativa sjukdomen 

fanns där även om chansen var liten. När symtom av sjukdomen blev värre 

och gjorde sig påmind försvann hoppet om bättring medan en god 

symtomlindring kan förlänga känslan av hopp. Önskan att få leva så normalt 

liv som möjligt i hemmet med närvaro av hemsjukvård den sista tiden ger 

meningsfullhet (Benzein et al., 2001). 

I litteraturstudiens resultat beskriver patienterna i ett palliativt 

sjukdomsskede betydelsen av att bibehålla hoppet, samtidigt förmedlar de 

önskan om en lugn och fridfull död och en positiv framtid för sin partner. 

Partnern beskrev hoppfullhet i att vårda sin make/maka och ta hand om den 

tid som är kvar, även en önskan om en fridfull död för sin äkta hälft förekom. 

I studien diskuterar äldre par hopp där fokus ligger i livskvalitet och inte 

nödvändigtvis hopp om förbättring i sjukdomstillståndet (Duggleby, 

Holtslander, Steeves, Duggleby-Wenzel, & Cunningham, 2010). Att få 

avsluta sitt liv i sitt egna trygga hem med sina nära och kära ingav hopp samt 

bevarade personens egen vilja (Benzein et al., 2001). Genom att 

sjuksköterskan visar att hen uppriktigt bryr sig och är intresserad av dem 

inger hopp. En av sjuksköterskans uppgifter är att förmedla och bibehålla 

känslan av hopp samt ingjuta hoppfullhet när allt känns hopplöst enligt 

sjuksköterskor i kommunalt boende i Kanada (Penz & Duggleby, 2011). 

Trots den sena fasen i det palliativa sjukdomsskedet så visade 

litteraturstudiens resultat inslag av hanteringsstrategier hos parrelationer. 

Känslan av hanteringslättnad uttrycktes dyadiskt vid symtomlindring, 

intimitet, delaktighet och kommunikation. Känslan av hanteringssvårigheter 
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förekom vid besked om försämring, missförstånd, brist på kommunikation 

och närhet. Inom palliativ vård skattar partners sin känsla av hopp lägre än 

patienten och äldre dyader skattar hopp lägre än yngre (Benzein & Berg, 

2005). Motsatsvis beskriver Goldzweig, Baider, Andritsch, Pfeffer och 

Rottenberg (2017) att partners som vårdar sin livskamrat i hemmet skattar sin 

känsla av hopp högre än patienterna, men vid depression ses mindre hopp än 

hos partners. Deltagandet av stöttande relationer var en viktig aspekt av 

hoppets upplevelse, att ha en partner som stöd och någon som hjälper när 

man behöver det visade sig vara betydelsefullt. Religion och övertygelser har 

även betydelse för hopp (Goldzweig et al., 2017; Benzein et al., 2001).  

8.2.5. Användning av citat 

De flesta av artiklarnas resultatredovisning innefattar citat. Anledningen till 

användning av citat från artiklarna i arbetet är att det belyser vårt syfte. Att 

leva i ett palliativt sjukdomsskede i en dyadisk parrelation har vi ingen 

erfarenhet av, med citat får läsaren en bättre förståelse för parets upplevelser 

och perspektiv. Genom användning av citat från informanter i en 

intervjustudie stärker det trovärdigheten (Kristensson, 2014). Trots att citat är 

mer avsedd för resultatredovisning av empirisk studie anser vi att det stärker 

framförandet av vår litteraturstudie. Korrelerade upplevelser från informanter 

tydliggör innebörden av litteraturstudiens resultat. Risken för att författarnas 

förförståelse, tolkning och åsikt inverkar på resultatet minskar när man 

använder citat. 

Informanternas namn är skyddade genom anonymisering, de utgivna namnen 

i citering är alias. Framförandet av citat är för att illustrera 

resultatredovisningen. Svaghet är att vår tolkning inte framstår vid 

användning av citat. Styrka är att arbetets verifierbarhet ökar samt syftets 

kärnmening belyses och tydliggör de erfarenheter par beskriver (Kristensson, 

2014).  
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9. Slutsats 

I litteraturstudiens resultat belyser vi de olika effekterna av vad som händer 

när en parrelation genomgår ett palliativt sjukdomsskede. Vi beskriver vad 

par upplever när en av dem insjuknar i en obotlig sjukdom i palliativ fas och 

hur detta påverkar relationen. När en stark relation mellan två människor 

drabbas av att den ena blivit obotligt sjuk i palliativ fas förändras relationens 

livsvärld och dynamik. Utgången var att parrelationen upplevde relations- 

och rollförändringar, kommunikationsproblematik, obalans och svårigheter 

med att hantera det palliativa sjukdomsskedet. Par nämner behov av mer stöd 

från sjukvården för att kunna hantera den palliativa vården i hemmet. För att 

stärka relationen och låta paret behålla sina relationsroller behövs hjälp från 

vården. Vi kunde se i diskussionen att parrelationens funktion är av betydelse 

för sjuksköterskan förhållningssätt i vården. Inslag av mer stöd ansågs vara 

viktigt för att finna hanteringsstrategier. Att bevara hoppet ansågs vara 

meningsfullt trots det palliativa sjukdomsskedets senare fas. Vi upplever att 

det finns brister i hur par uppmärksammas i vården då en orolig make/maka 

ses som ett hinder istället för en tillgång. Genom kommunikation kan det 

minska parens känsloyttringar av börda och svårigheter. Dödens process bör 

normaliseras och diskuteras mer i vården då det anses vara lika naturligt som 

födseln (Chandran, Corbin, J. H., & Shillam, C. 2016). Med 

informationsgivning kan det skapa en tryggare relation mellan 

sjuksköterskan och paren, gemensamt kan de bli en resurs för vårdandet av 

patienten i palliativt sjukdomsskede. 

9.1. Vårdvetenskapliga åtgärder 

Förbättringsmöjligheter inom palliativ vård identifieras av att det finns 

brister i ansvarstaganden. Interaktionen mellan den vårdande partnern i 

hemmet och sjukhusvården är betydelsefullt, det skapar en miljö där par får 
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uppleva stöd i den palliativa vården utan vårdens inflytande. När en partner 

utför vården själv kan det orsaka ångest- och stresspåslag. Hinder 

förekommer vid vårdandet av patienter både lokalt och nationellt då det finns 

problematik i vårdens samarbete, kommunikation, behov av att investera i 

resurser och bristfällighet att tillgodose behoven. Ständiga skiften av 

vårdansvariga skapar oro och en känsla av betydelselöshet, och detta ökar i 

sin tur risken för att viktig information går förlorad eftersom ingen relation är 

etablerad (Chandran et al., 2016). Sjuksköterskan skall stötta 

kommunikationen mellan patient och deras partner om planen för livets slut. 

Patienters åkommor uppmärksammas men sjuksköterskan glömmer ofta bort 

den vårdande partnerns välbefinnande (Chandran et al., 2016). Paret vill att 

sjuksköterskan skall anpassa sig och utöva ett familjefokuserat arbetssätt. 

Det innebär att ansvara för informationsgivning, bibehålla respekt för paret 

samt att möta patientens behov. Den vårdande partnern betonar vikten av 

tydlig, empatisk kommunikation där information angående den närståendes 

fysiska tillstånd kommer från sjuksköterskan (Chandran et al., 2016). 

9.2. Förslag till fortsatt forskning 

Det finns bristfällig forskning om hur palliativ vård påverkar parrelationen ur 

ett dyadiskt perspektiv, mestadels finns forskning om hur vården påverkar 

enskilda individer i en relation. Vi upplever att det saknas forskning utförd i 

Sverige. Förslag till framtida forskning kan vara att belysa vikten och 

betydelsen av parrelationens funktion och kommunikation specifikt i ett 

palliativt sjukdomsskede. Varför pratar så få män om sina känslor angående 

palliativt sjukdomsskede? Vilka hanteringsstrategier finns att använda? Vilka 

hanteringsstrategier är mest givande? Ett förslag kan vara att följa par som 

går igenom palliativt sjukdomsskede under längre period och fortsätta 

studien efter att den sjuke individen har gått bort för att se om de 

hanteringsstrategier paren utvecklade på något sätt underlättade sorgearbetet 
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hos den efterlevande. Målet med litteraturstudien var att beskriva hur 

palliativt sjukdomsskede påverkar parrelationen och därmed få en djupare 

förståelse för hur det kan appliceras i sjuksköterskeyrket. Resultatet i studien 

hjälper oss som framtida sjuksköterskor att involvera parrelationen i vården 

samt arbeta mer personcentrerat och anpassat. 
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d, 
K.,C
anell
a, C., 
Nuñe
z, D. 
G., & 
Schö
nbuc
her, 
V. 
Schw
eiz, 
2016

Att 
få en 
djupa
re 
först
åelse 
för 
hur 
parre
latio
nen 
förän
dras 
över 
tiden 
(de 
först
a sex 
måna
derna
) 
efter 
att en 
partn
er 
har 
fått 
diagn
osen 
obotl
ig 
avan
cera 
mela
nom 
(steg 
3 
eller 
4) 

Kvalit
ativ. 
Interv
justud
ie.

Patienter med 
diagnosen 
obotligt melanom 
och tillhörande 
partners. Från 
sjukhuset i 
Zürich. Mellan 
åren 2009-2010. 
Uppföljningsinte
rvju efter 6 
månader. 
Inklusion: lever i 
en relation i 
minst 2 år. 
Tysktalande. 
Utan 
kognitionsproble
m. Minst 18 år. 

52 patienter med 
respektive blev 
förfrågade 
personligen eller 
via telefon. 
Bortfall skedde 
vid obesvarade 
frågeformulär, 
var inte 
tillgänglig på 
telefon, var inte 
emotionellt 
kapabel, hade 
inte tid eller led 
av en 
psykologisk 
sjukdom. 2 
patienter dog 
innan de kunde 
delta. 5 par 
genomförde inte 
uppföljningsinter
vjun.  

8 par (n=16) är 
med i studien.

Semi
struk
turer
ad 
inter
vju.

50 % av 
patienter 
och partner 
gömmer sin 
sorg och 
negativa 
känslor i 
syfte att 
skydda sin 
partner. 
Relation 
ändras över 
tid. Mer 
ineslutande, 
distancerade 
och 
svårigheter i 
kommunikat
ionen. 
Förändringa
r i närhet 
och sexuell 
intimitet. 
Patienter 
uppfattade 
att partnern 
brydde sig 
om dem 
medan 
partnern 
tyckte tvärt 
om.

10 
av 
12 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
des. 

Hög 
kval
ité 

 3



The
mes 
addre
ssed 
by 
coupl
es 
with 
adva
nced 
canc
er 
durin
g a 
com
muni
catio
n 
skills 
traini
ng 
inter
venti
on. 

Porte
r, L. 
S., 
Fish, 
L. & 
Stein
haus
er, K. 
USA, 
2018

Att 
ident
ifiera 
tema
n 
som 
par 
uttry
cker i 
kom
minu
katio
nsträ
ning/
inter
venti
on 
angå
ende 
livets 
slut. 

Interv
ention
/
intervj
ustudi
e. 
Kvalit
ativ 

Patient i 
parrelation har 
antingen grad 3 
eller 4 
gastrointestinal 
cancer, med en 
förväntad 
överlevnad på >6 
månader. Begrän
sat till par i vilka 
båda parterna 
rapporterade 
kommunikations
svårigheter. 

32 par var 
slumpmässigt 
utvalda: 15 par 
gick till 
kommunikationsf
ärdighetsträning 
(CCST).  
Bortfall var 3 par 
totalt. 12 par 
genomförde 
övningarna/
intervjuerna. 

CCS
T-
inter
venti
on 
(Cou
ples 
Com
muni
catio
n 
Skill
s 
Train
ing) 
Geno
mför
des 
via 
video
konf
erens 
av en 
utbil
dad 
terap
eut.

Fokus på de 
olika 
kännetecken 
som uppstod 
under de 
dyadiska 
interaktioner
na.  
Teman var: 
Bekräftelse 
av hela 
personen, 
Smärta- och 
symptomha
ntering, 
Bidrag till 
andra, 
Fulländning/
Kompletteri
ng, Tydligt 
beslutsfattan
de och 
Förberedels
e för döden.

11 
av 
12 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de 

Hög 
kval
ité 
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The 
exper
ience
s of 
patie
nts 
and 
carer
s in 
the 
daily 
mana
geme
nt of 
care 
at the 
end 
of 
life. 

Hard
y, B., 
King, 
N. & 
Rodr
iguez
, A. 
Engl
and, 
2014

Utfor
ska 
hur 
patie
nter 
med 
pallia
tiv 
sjukd
om 
och 
vårda
nde 
partn
er 
geme
nsam
t 
hante
rar 
sin 
medv
erkan 
med 
sjukv
ården
.

Feno
menol
ogisk. 
Herm
eneuti
sk. 
Interv
justud
ie. 
Kvalit
ativ.

Alla kom från 
norra England. 
Deltagarna var 
över 18 år, 
engelsktalande 
och fick vård 
från hemsjukvård 
och make/maka 
är 
anhörigvårdaren. 
Patientens 
prognos på 12 
månader eller 
mindre att leva.

16 par: 8 
patienter och 8 
partner. 
Patienterna är 
döende och 
partnerna är 
vårdarna. 

Inga bortfall.

Semi
-
struk
turer
ad 
inter
vju.

Resultaten 
presenteras i 
tre teman: 
Ett dyadiskt 
förhållnings
sätt till 
hantering, 
Hanteringsst
rategier och 
Vardagliga 
val.  
Den 
vårdande 
rollen ändrar 
deras 
relation. 
Patienten 
och make/
maka-
vårdare 
kunde 
befinna sig i 
en situation 
som kändes 
okontrollerb
ar.  

11 
av 
12 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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Expe
rienc
es of 
patie
nt-
famil
y 
careg
iver 
dyad
s in 
pallia
tive 
care 
durin
g 
hospi
tal-
to-
home 
transi
tion 
proce
ss. 

Roci
o, L., 
Roja, 
E, 
A., 
Gonz
á lez, 
M, 
C., 
Carre
ño, 
S., 
Cárd
enas, 
D & 
Góm
ez, 
O. 
Colo
mbia, 
2017

Besk
riva 
erfar
enhet
er 
hos 
patie
nt 
och 
anhö
rigvå
rdan
de 
dyad 
vid 
överg
ång 
från 
sjukh
uset 
till 
hem
met 
med 
hems
jukvå
rd.

Deskr
iptiv 
fenom
enolo
gisk 
design
. 
Interv
justud
ie. 
Kvalit
ativ.

Patient och 
vårdare över 18 
år. Godkänd för 
palliativ vård på 
en colombiansk 
onkologiavdelnin
g. Utskriven från 
sjukhuset för 
vård i hemmet 
sedan 1 vecka. 
Vårdaren har en 
nära relation med 
patienten och bor 
tillsammans.

24 par: 12 
patienter och 12 
vårdare. 9 män 
och 15 kvinnor. 

Inga bortfall. 

Fördj
upad 
inter
vju. 
Teore
tisk 
insa
mlin
g av 
data. 
Meto
dolo
gisk 
tolkn
ing 
av 
data.

7 teman 
beskriver 
informanter
nas 
erfarenheter: 
Livet 
förändras, 
Vårdstrategi
er, 
Känslomässi
g och 
psykisk 
börda, 
Psykisk 
obehag och 
smärta, 
Hanterbarhe
t, Bandet 
mellan 
patient i 
palliativ 
vård och 
deras 
vårdare i 
tvåsamhet 
och 
Förväntat 
resultat. 

11 
av 
12 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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Refle
ction 
of 
illnes
s and 
strate
gies 
for 
handl
ing 
adva
nced 
lung 
canc
er - a 
quali
tative 
analy
sis in 
patie
nts 
and 
their 
relati
ves. 

Sparl
a, A., 
Flach
-
Vorg
ang, 
S., 
Villal
obos, 
M., 
Krug
, K., 
Kam
radt, 
M., 
Couli
baly, 
K., 
Szec
senyi
, J., 
Tho
mas, 
M., 
Guss
et-
Bähr
er, S 
& 
Ose, 
D 
Tyskl
and, 

Utfor
ska 
och 
jämf
öra 
de 
refle
ktion
er 
från 
patie
nter 
och 
deras 
anhö
riga 
som 
uppst
år av 
avan
cerad 
lungc
ancer 
samt 
hur 
de 
hante
rar 
diagn
osens 
konte
xt.  

Kvalit
ativ. 
Utfors
kande 
intervj
ustudi
e. 

Patienter från 
Tyskland deltog 
med respektive 
anhörig. 
Patienter med 
steg IV cancer i 
palliativt 
skede. Över 18 
år. Har förmågan 
att kommunicera. 
Inga psykiska 
sjukdomar. Inga 
demenssjukdoma
r.  

9 patienter och 9 
anhörig deltog: 
6st var par. 

Inga bortfall. 

Semi
struk
turer
ad 
inter
vju. 
Öppn
a 
frågo
r 
anvä
ndes. 
Både 
indu
ktiv 
och 
dedu
ktiv 
ansat
s 
anvä
ndes 
för 
att 
hante
ra 
data. 

Fyra 
huvudstrate
gier hur 
patienter 
och 
anhöriga 
hanterar 
cancer 
beskrevs: 
Bortträngnin
g, Positiv 
inställning, 
Fokusera på 
nuet och 
Anpassa 
livsvillkor. 
Patient och 
anhörig 
(dyader) 
använde 
samma 
strategier, 
men med 
olika 
betoning. 
Livstiden 
tillsammans 
begränsas. 

11 
av 
12 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%252fdV0%252bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx95uXxjL6nr0e0pbBIr6%252beS7irt1Kvpp5Zy5zyit%252fk8Xnh6ueH7N%252fiVbCnr1G0rLZOrqakhN%252fk5VXj5KR84LPhUOac8nnls79mpNfsVa%252bor02wq7ZNr5zkh%252fDj34y73POE6urjkPIA&vid=107&sid=4d6e7a23-5674-4d29-ae1a-5bef7cabcfb3@pdc-v-sessmgr05


Dyad
ic 
copin
g in 
speci
alize
d 
pallia
tive 
care 
inter
venti
on 
for 
patie
nts 
with 
adva
nced 
canc
er 
and 
their 
careg
ivers: 
Effec
ts 
and 
medi
ation 
in a 
rand
omiz
ed 
contr
olled 
trial. 

Hey
mann
-
Hora
n, 
A., B
idstr
up, P. 
E., 
Joha
nsen, 
C., 
Rott
mann
, 
N., 
Wref
ord, 
A. 
E., A
nders

Unde
rsöka 
om 
SPC 
(spec
ialise
rad 
pallia
tiv 
vård) 
och 
dyadi
sk, 
psyk
ologi
sk 
inter
venti
on 
ökad
e 
aspe
kter 
av 
dyadi
sk 
hante
ring 
hos 
patie
nter 
med 
avan
cerad 
canc
er 
och 
deras 
vård
givar
e.

Rando
miser
ad 
enkäts
tudie. 
Kvant
itativ.

Patienter med 
diagnosen 
obotlig cancer. 
Är 18 år eller 
äldre. Patienterna 
bjöd med en 
vårdgivare att 
delta. Efter 
skriftligt 
medgivande blev 
par 
randomiserade 
antingen till vård 
eller till 
intervention.

340 patienter och 
258 
anhörigvårdare 
tillfrågades. 258 
patienter med 
anhörigvårdare 
studerades: 195st 
var par.  

Bortfall förekom 
då enkäterna inte 
besvarades. 

Enkä
tstudi
e. 
Efter 
först
a 
enkät
en 
skick
ades 
det 
uppr
epan
de 
enkät
er: 2, 
4, 8 
veck
or 
och 
sist 
efter 
6 
måna
der. 
Fråg
or 
som 
hante
ring 
av 
den 
pallia
tiva 
situat
ionen
. 
Uppl
evd 
stress 
och 
ånge
st 
och 
depre
ssion 
i ett 
poän
gsyst
em. 

Patienterna 
upplever 
mer ångest 
och 
depression 
än partnern. 
Stress av 
bristfällig 
kommunikat
ion upplever 
partnern mer 
påtagligt än 
patienten.

12 
av 
14 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Heymann-Horan%252C+Annika
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bidstrup%252C+Pernille+Envold
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johansen%252C+Christoffer
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rottmann%252C+Nina
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Andersen%252C+Elisabeth+Anne+Wreford


Cros
sed 
view
s of 
burd
en 
and 
emot
ional 
distre
ss of 
canc
er 
patie
nts 
and 
famil
y 
careg
ivers 
durin
g 
pallia
tive 
care. 

Lero
y, T., 
Four
nier, 
E., 
Penel
, N. 
& 
Chris
tophe
, V. 
Fran
krike
, 
2015

Ident
ifiera 
fakto
rerna 
för 
poten
tiella 
skilln
ader 
mella
n 
vårda
rens 
och 
patie
ntens 
börd
a och 
själv 
orsak
ad 
börd
a och 
deras 
kons
ekve
nser 
för 
känsl
omäs
sig 
stress 
bland 
dyad
er i 
pallia
tiv 
konte
xt.

Enkät
studie
. 
Kvant
itativ.

117 patienter från 
ett sjukhus i 
norra Frankrike 
fick förfrågan. 60 
patienter med 
familjevårdare 
svarade på 
enkäten. 
inklusionskriterie
r - Minst 18 år. 
Genomgår cancer 
i palliativ fas. 
Kan läsa franska 
och namnge en 
vårdare. 

60 patienter 
deltog. 31 män 
och 29 kvinnor 
med 
familjevårdare. 
65 % av 
patienterna och 
familjevårdaren 
levde i par.  

Utav 117 
patienter var 
bortfallen: 20,5 
% vägrade att 
delta och 28,2 % 
kunde inte 
namnge en 
vårdgivare som 
accepterade att 
delta. 

Enkä
tstudi
e 
med 
24 
frågo
r. 
Enlig
t 
Karn
ofsky 
perfo
rman
ce 
scale 
mäte
r 
man 
hälsa
. 
Anvä
nt t-
test 
för 
att få 
fram 
result
atet.

Depression/
ångest hos 
patient och 
familjevårda
re. Skattade 
känslan av 
börda.

11 
av 
14 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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Fami
ly 
Care
giver
s' 
Subj
ectiv
e 
Care
givin
g 
Burd
en, 
Quali
ty of 
Life, 
and 
Depr
essiv
e 
Sym
ptom
s Are 
Asso
ciate
d 
With 
Term
inall
y Ill 
Canc
er 
Patie
nts' 
Disti
nct 
Patte
rns 
of 
Conj
oint 
Sym
ptom 
Distr
ess 
and 
Func
tiona
l 
Impa
irme
nt in 
Their 
Last 
Six 
Mont
hs of 
Life. 

Att 
utfor
ska  
famil
jevår
dgiva
rens 
subje
ktiva 
vård
börd
a, 
livsk
valite
t och 
depre
ssiva 
symt
om 
förkn
ippad 
med 
canc
ersju
k 
patie
nt i 
ett 
pallia
tivt 
stadi
e.

Kvant
itativ. 
Longi
tudine
ll 
studie
: 
under
sökni
ng där 
samm
a 
försök
sperso
ner 
studer
as 
med 
flera 
års 
mella
nrum.

Taiwanesiska 
patienter med 
cancersjukdom 
och 6 månader 
tid kvar att leva 
deltog 
tillsammans med 
familjevårdare. 
Endast vårdare-
patient som 
dyader 
inkluderades. 
Endast vuxna 
som kan 
kommunicera.

215 
familjevårdare 
och patienter. 58 
% var manliga 
patienter. 60 % 
var kvinnliga 
vårdgivare. 57 % 
var maka/make 
och 81 % levde 
tillsammans. 

Data 
saml
ades 
in 
varan
nan 
till 
var 
fjärd
e 
veck
a i 6 
måna
der. 
13 
skalo
r 
anvä
ndes 
för 
att 
mäta 
patie
ntens 
psyki
ska 
symt
om 
och 
svåri
ghete
r. 
Mäti
nstru
ment 
mäte
r 
även 
upple
vd 
börd
a hos 
vårda
ren. 

När en 
patient har 
svåra 
symtom från 
sin cancer så 
upplevde 
vårdarna en 
tyngre börda 
i sin 
omvårdnad. 
Patienter 
med mindre 
allvarliga 
symtom 
upplevdes 
som en 
mindre 
börda hos 
vårdaren.

12 
av 
14 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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Psyc
holo
gical 
distre
ss 
and 
quali
ty of 
life 
of 
pallia
tive 
canc
er 
patie
nts 
and 
their 
carin
g 
relati
ves 
durin
g 
home 
care. 

Götz
e, H., 
Brähl
er, 
E., 
Gans
era, 
L., 
Polze
, N., 
& 
Köhl
er, N. 
Tyskl
and, 
2014 

Först
a 
syftet
: 
Utfor
ska 
det 
psyki
ska 
lidan
de 
samt 
livsk
valite
ten 
hos 
patie
nter i 
pallia
tivt 
sked
e och 
deras 
anhö
riga 
vård
givar
e i 
hemv
ård. 
Andr
a 
syftet
: 
Unde
rsöka 
effek
terna 
av 
Soci
odem
ograf
isk 
och 
vårdr
elater
ad 
fakto
rer 
på 
psyk
ologi
ska 
besv
är 
hos 
pallia
tiva 
patie

Kvant
itativ. 
Enkät
studie
. 

Tyska patienter 
under palliativ 
vård som är 
knutna till 
Universitetssjukh
uset i Leipzig. 
Inklusion: 
Patienter med 
cancerdiagnos 
under palliativ 
vård som har > 6 
månader kvar att 
leva. Vårdas 
hemma av 
familjevårdare. 
<18 år och kan 
tyska flytande. 

224 patienter 
under palliativ 
vård tillfrågades. 
69st avböjde. 34 
hade 
psykologiska 
hinder och 15st 
hade inga 
familjevårdare. 
106 patienter 
med 
familjevårdare 
deltog.

Enkä
terna 
inneh
öll 
15 
fråge
ställn
ingar. 
Anvä
nde 
skalo
r 
som: 
HAD
S 
mäte
r 
ånge
st 
och 
depre
ssion
. 
SF-8 
Healt
h 
Surv
ey 
mäte
r 
livsk
valite
t. 
PFB 
mäte
r 
relati
onen
s 
tillfre
dsstä
llelse
. 

52 % av 
patienterna 
hade höga 
värden av 
depression 
och 1/5 hade 
höga värden 
av ångest. 
1/3 av 
vårdarna var 
tydligt 
ångestfyllda 
och 28 % 
visade höga 
värden av 
depression. 
Patienterna 
rapporterade 
låg 
livskvalité 
p.g.a. 
symtom som 
förlamande 
trötthet, 
aptitlöshet, 
smärta och 
andningssvå
righeter. 
Mental hälsa 
skattades 
lågt av 
vårdarna. 86 
% av 
patienterna 
skattar högt 
i behov av 
stöd. 
Sambandet 
mellan 
missnöje 
med 
relationen 
och hög 
psykisk 
stress av 
familjens 
vårdgivare 
fanns.

12 
av 
14 
kval
itets
fråg
or 
bes
vara
de. 

Hög 
kval
ité 
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Bilaga 3: Kvalitetsgranskning enligt Kristensson 
Kvalitativa artiklar 
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 datainsamlingen relevant? 
• Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 
• 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? 

Kvantitativa artiklar 
Syfte 

• Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? 
Metod 

• Beskrivs det var och när studien ägde rum? 
• Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusions- och 

exklusionskriterier? 
• Är det tydligt beskrivet hur urvalet rekryterades? 
• Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)? 
• Finns det en tydlig beskrivning av utfallsmått, eventuella prediktorer och 

confounders? 
• Finns det en tydlig beskrivning av hur data samlades in? 
• Finns det en tydlig beskrivning av hur eventuell risk för bias hanterades? 
• Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes 

och om metoderna var relevanta? 
Resultat 

• Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? 
• Finns det en tydlig beskrivning av relevanta bakgrundsvariabler och 

eventuellt bortfall för varje variabel? 
• Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden och eventuellt bortfall för 

varje variabel? 
Diskussion 

• Finns det en tydlig redovisning av relevanta risker för bias? 
• Finns det en tydlig relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet 
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Bilaga 4: Analys 

Kommunikation 
• Män har svårt att prata om sin känslor 
• Kvinnor vill prata mer om sina känslor 
• Bra kommunikation etablerad 
• Dålig kommunikation påverkar relationen 

Denna kategori hittar vi i artiklarna: 

Obalans i parrelationen 
• Patienten vill inte vara en börda för sin partner, vill skydda partner, 

skuldkänslor 
• Partner vill skydda patienten 
• Partner/Patienten upplever depression/depressiva symtom/

ångestpåslag/osäkerhet 
• Patient förväntar sig att partner ska hjälpa/vårda 

Denna kategori hittar vi i artiklarna: 

Drabe et al (2015)

Mowll et al (2015)

Porter et al (2018)

Taylor (2014)

Sparla et al (2017)

Rocio et al (2017)

Taylor (2014)

Drabe et al (2015)

Leroy et al (2016)
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Hanteringsstrategier 
• Hur både patient och partner hanterar den palliativa sjukdomens 

olika situationer 
• Hantera genom att distansera eller föra varandra närmare. 
• Hanteringsstrategier. 

Denna kategori hittar vi i artiklarna: 

Mowll et al (2015)

Porter et al (2018)

Wen et al (2019)

Hardy et al (2014)

Heymann-Horan et al (2019)

Rocio et al (2014)

Götze et al (2014)

Sparla et al (2017)

Drabe et al (2015)

Mowll et al (2015)

Hardy et al (2014)

Heymann-Horan et al (2019)

Rocio et al (2014)

Sparla et al (2017)
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Relationsförändringar 
• Sjukdomens påverkan på relationen 
• Patient/partner ändrar sitt beteende 
• Partner identifierar sig inte som vårdare 
• Intimitet/Sexualitet 

Denna kategori hittar vi i artiklarna: 

Taylor et al (2014)

Götze et al (2014)

Drabe et al (2015)

Mowll et al (2015) 

Porter et al (2018)

Hardy et al (2014)

Rocio et al (2014)

Götze et al (2014)

Taylor (2014) 

Sparla et al (2017)
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