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Sammanfattning    

Att ha en anhörig som är i livets slutskede kan innebära ett deltagande av den 

närstående och är många gånger en lång process. Närstående kan uppleva lidande vilket 

kan vara svårt att bemöta för sjuksköterskan. Alla närstående hanterar sina känslor på 

olika sätt och sjuksköterskan behöver ha en öppenhet och följsamhet inför varje 

människas förändrade livsvärld. Enligt Socialstyrelsen behöver närstående särskilt stöd 

som är utformat efter deras behov. Syftet med den här uppsatsen är att belysa 

närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets slutskede. För att närma oss 

närståendes levda erfarenheter valdes fem stycken självbiografier för analys. Analysen 

resulterade i fyra huvudkategorier och elva underkategorier. Resultatet handlar om hur 

närstående upplevde ett lidande när deras anhörig var i livets slutskede, ett lidande som 

innefattade sorg, existentiella tankar och upplevelser av skam, skuld och förlåtelse. De 

närstående upplevde också en förändring av deras livsvärld då de upplevde att de intog 

nya roller i relationen till de anhöriga. Förändringarna innebar även en upplevelse av 

trötthet och att det kändes som att leva i en overklighet. Känslor av maktlöshet 

upplevdes av de närstående när exempelvis det fanns brister i vården av anhöriga, eller 

rädslan av att som närstående bli lämnade. Samtidigt kunde närstående uppleva 

trygghet, då de upplevde att vården var god, att vänner, familj och bekanta fanns där 

som ett stöd. De fann även en trygghet i att förbereda inför ett avsked med den anhörige. 

Det är av vikt att vi som blivande sjuksköterskor har ett mod att våga finnas där för de 

närstående, att uppmärksamma deras behov.  

 

Nyckelord: Närstående, livets slutskede, levda erfarenheter, lidande, självbiografi.  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 
Definitioner ____________________________________________________________________ 1 
Människobild, livsvärld och lidande _________________________________________________ 1 
Att vara närstående ______________________________________________________________ 2 
Sjusköterskans ansvar för närstående_________________________________________________ 3 
Sjuksköterskans kompetens i relation till närstående _____________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 5 
Datainsamling __________________________________________________________________ 5 
Datamaterial ____________________________________________________________________ 5 
Dataanalys _____________________________________________________________________ 5 
Etiska ställningstaganden __________________________________________________________ 6 

RESULTAT __________________________________________________________ 6 

Förändring av livsvärld _____________________________________________________ 6 
Att inta nya roller samt att vara ett stöd _______________________________________________ 7 
Upplevelse av trötthet ____________________________________________________________ 8 
Upplevelse av att leva i en overklighet _______________________________________________ 8 

Maktlöshet _______________________________________________________________ 9 
Upplevelse av att bli lämnad ______________________________________________________ 10 
Upplevelse av brister i vården _____________________________________________________ 10 

Lidande _________________________________________________________________ 11 
Upplevelse av sorg ______________________________________________________________ 12 
Existentiella tankar _____________________________________________________________ 13 
Upplevelse av skuld, skam och förlåtelse ____________________________________________ 13 

Behov av trygghet ________________________________________________________ 14 
Upplevelse av god vård __________________________________________________________ 15 
Förberedelser inför avsked ________________________________________________________ 16 
Vänner, familj och bekanta som stöd ________________________________________________ 16 

DISKUSSION _______________________________________________________ 17 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 17 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 18 

Kliniska implikationer _____________________________________________________ 21 

REFERENSER ______________________________________________________ 22 
 



 1 

INLEDNING 

Med detta citat vill vi leda läsaren till det sammanhang denna uppsats handlar om. 

 
Först vill jag berätta att en vän i går sa till mig att döden inte är ett utplånande, att de döda 

lever kvar som plantor i minnet hos dem de kände. Visst lever du kvar i mitt minne! Ändå mor: 

din död har verkligen utplånat något från världen, något hos mig, i mig (Can, 2006, s. 9). 

 

Under våra verksamhetsförlagda studier, inom somatisk slutenvård, men också vid vårt 

tidigare vårdarbete inom äldreomsorgen, har vi mött närstående vars anhöriga vårdas i 

livets slutskede. Vi har uppmärksammat hur svårt det kan vara att stötta och tillgodose 

de närståendes behov. Som blivande sjuksköterskor kan vi känna en osäkerhet och 

känna att vi inte har modet att möta de närstående i deras situation. Vi menar att 

närstående också är i behov av sjuksköterskans uppmärksamhet och omsorg. För att öka 

förståelsen för hur närstående kan uppleva att ha en anhörig i livets slutskede valde vi 

att analysera självbiografier där närstående beskriver hur det kan upplevas då en anhörig 

är i livets slutskede. Genom att ta del av närståendes egna berättelser har vi kunnat 

närma oss de närståendes livsvärld. 

 

BAKGRUND 

Definitioner 

Palliativ vård kallas även vård i livets slutskede (Pesikan, 2008). Enligt Socialstyrelsen 

(2001:6) är palliativ vård ett internationellt begrepp som är en sammanfattande 

benämning på den vård som ska ges i livets slutskede när ingen bot längre finns.  

Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) (2008) definierar palliativ vård som när det 

inte längre finns någon bot för patienten och att det då krävs ett tydligt och medvetet 

förhållningssätt i omvårdnaden för att kunna hjälpa patient och närstående. Det är först 

på slutet av 1970-talet som palliativ vård blev en vårdfilosofi med egen specifik 

kunskap som kan hjälpa patienter och närstående i livets slutskede. NRPV menar att 

vikten läggs vid att lindra smärta och andra symtom, där välbefinnandet står i centrum. 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) handlar palliativ vård i relation till de 

närstående om att erbjuda organiserat stöd och samtal till de närstående samt se till 

andra eventuella behov (WHO, 2009). Vidare i denna uppsats använder sig författarna 

av termen, livets slutskede.  

 

Socialstyrelsen (2009) definierar begreppet närstående som en person som den enskilde 

anser ha nära relation till, samt begreppet anhörig som en person inom familjen eller 

bland de närmaste släktingarna. I denna uppsats kommer båda termerna, närstående och 

anhörig, användas med ovanstående betydelse.  

 

Människobild, livsvärld och lidande 

Människan är en enhet av kropp, själ och ande som ständigt har ett samspel med sin 

omgivning. Hälsa är relaterad till hela människan och formas av upplevelser av sundhet, 

friskhet, välbefinnande och en känsla av sammanhang och mening. Genom denna 

människobild är patienten aktivt medverkande i vården vilket även innefattar att ta 

hänsyn till patientens familj, närstående och omgivning (Eriksson 1986, 1987a, 1987b, 
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1994, 2001b, refererad i Wiklund, 2003). Människan är alltså inte bara sin kropp utan 

även själ och ande. I det vårdvetenskapliga perspektivet kan själen beskrivas som 

människans självmedvetenhet, människans förmåga att tänka, känna och fatta beslut. 

Det andliga behöver inte hänga samman med en gudstro. Det andliga kan handla om 

tankegångar om rätt och fel, moral och etiska frågor, i och med detta behöver smärtan 

inte bara vara fysisk utan kan också upplevas psykisk. Själsliga och existentiella tankar 

och frågor kan uppkomma både hos patienter liksom närstående (Wiklund, 2003). 

Att vara människa innebär bland annat att leva i sociala sammanhang av mänskliga 

relationer och människor påverkar varandra genom varje relation och i varje möte. 

Genom att födas till människor och till ett liv i ett socialt sammanhang får människan ett 

värde. Alla människor har en historia och bär alla på upplevelser och berättelser om vad 

det innebär att vara och leva som människa (Malmsten, 2007). 

 

Människors livssituationer är olika och kan uppfattas olika. Sjuksköterskan möter 

många människor i sitt yrke och får ta del av många berättelser. Det är av vikt att 

sjuksköterskan uppmärksammar den närståendes livsvärld. Genom att ha livsvärlden i 

fokus innebär detta att människors vardagsvärld och dagliga liv uppmärksammas. 

Livsvärldsperspektivet innebär även att kunna se, beskriva och förstå världen som den 

uppfattas av människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Enligt Wiklund (2003) är livsvärlden den verklighet som vi lever i. Livsvärlden är 

verkligheten som vi upplever den genom våra kroppar. Dahlberg, et al. (2003) menar att 

i ett livsvärldsperspektiv är en öppenhet och följsamhet gentemot både patient och 

närståendes levda värld av vikt. Sjuksköterskans öppenhet och följsamhet i möten gör 

det lättare att ta del av patientens eller den närståendes livsvärld. Genom öppenhet och 

följsamhet är det lättare att möta människan och de levda erfarenheterna.  

 

Att lida innebär att inte vara en hel människa. Det tillhör människans natur att kunna 

tillgodose primära behov och begär så länge det är möjligt. När det inte längre är möjligt 

att tillgodose behoven är det varje människas rätt att få hjälp utan att behöva be om det. 

Om människan är tvungen att be om hjälp för det mest grundläggande behoven kan det 

leda till en upplevelse av att ingen ser och förstår vad som behövs kan detta leda till ett 

lidande då människan inte upplever full värdighet som människa (Eriksson, 1993). 

 

Med livsvärldsperspektivet i centrum kommer sjuksköterskan även att möta patienters 

och närståendes lidande och välbefinnande som är en del av livet. Essensen av vårdande 

är att förhindra lidande eller lindra ett lidande och genom detta kunna skapa ett 

välbefinnande. Patienten kan uppleva ett lidande, men även de närstående. Om 

sjuksköterskorna även försöker möta närståendes livsvärld, kan närståendes lidande 

också förändras och de kan uppnå välbefinnande (Dahlberg, et al. 2003). Välbefinnande 

utgår från den enskildes livsvärld och uttrycker en känsla för något. Välbefinnande 

handlar om människans inre upplevelser och är därför unikt och personligt (Eriksson, 

2000).  

 

Att vara närstående 

Att ha en anhörig som är i livets slutskede kan innebära ett deltagande av den 

närstående och är många gånger en lång process. Närstående kan känna ett utanförskap 

under den process som går mot ett oundvikligt slut, döden. En del patienter vill inte tala 
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om sin sjukdom med närstående, de förnekar kanske den totalt och detta medför stora 

påfrestningar för de närstående. Alla närstående hanterar sina känslor på olika sätt men 

vanligt brukar vara att närstående pendlar mellan hopp och förtvivlan. Närstående 

känner en stor ovisshet inför framtiden (Albertsson & Torstensson Nimby, 1999).  

Döden tillhör en del av livet och döden är skrämmande för många. Tankar om döden, 

andras död eller den egna döden, kan skilja från person till person, beroende på våra 

tidigare erfarenheter, vår ålder, religion eller andra livsåskådningar (Lundmark, 2007). 

Sjusköterskans ansvar för närstående 

Tidigare forskning visar exempel på sjuksköterskors erfarenhet av vad närstående är i 

behov av samt vad närstående uttrycker att de behöver från sjuksköterskor.  

Namasivayam, Orb och O´Connor (2005) skriver om sjuksköterskors erfarenheter av 

närstående som har en anhörig i livet slutskede och de behov närstående kan ha. 

Sjuksköterskorna framhöll sitt ansvar vara att stötta närstående, hjälpa dem att ställa om 

till den rådande situationen samt att kunna avlasta närstående. Författarna beskriver 

även att finnas tillhands har betydelse, att lyssna och att spendera tid med närstående, att 

fysiskt vara där.  

Eggenberger och Nelms (2007) skriver att sjuksköterskor som visade ett engagemang i 

patient och närstående ledde till en bra relation mellan sjuksköterska och närstående. 

Engagemang såsom att behandla patienten och de närstående som individer och att visa 

förståelse och intresse för vad närstående upplever. Närstående kunde dock uppleva att 

de blev åsidosatta av sjuksköterskan då involvering av närstående inte uppmuntrades. 

Närstående upplevde även att sjuksköterskan fokuserade enbart på den sjuka anhöriga 

och närstående uttryckte då en känsla av att inte vara sedda. Känslorna som de 

närstående kunde uppleva beskrevs som, frustration, ilska, nedstämdhet samt ett 

utanförskap. Närstående hade förståelse för att den sjuka anhöriga var sjuksköterskans 

huvudintresse, dock fanns en önskan om att få mer stöd från sjuksköterskan. Det som 

framkom även vara viktigt, var att sjuksköterskorna höll närstående väl informerade 

gällande den anhöriga. 

I en kunskapsöversikt gjord av Andershed (1999) för Socialstyrelsen står det att 

närstående behöver särskilt stöd som är utformat efter närståendes behov. Behoven kan 

vara att närstående ska kunna finnas vid anhörigas sida och att få hjälpa och stödja 

anhörig. Att få en försäkran om att närståendes anhörig får den bästa möjliga vården och 

att få ventilera känslor. Hur sjuksköterskan kommunicerar och uppger information till 

närstående samt vilket stöd närstående får har betydelse för hur närstående upplevt att 

ha en anhörig i livets slutskede.  

Sjuksköterskans kompetens i relation till närstående 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt kommunicera 

med patienter, närstående, personal och andra människor. I dialog med patient och 

närstående ge stöd och vägledning för att de ska känna delaktighet i vård och 
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behandling. Sjuksköterskan ska kunna informera och undervisa patienter och närstående 

och förvissa sig om att patienter och närstående förstår given information. 

Sjuksköterskor möter många patienter och närstående och genom att ta del av 

upplevelser och berättelser kan sjuksköterskan ge bekräftelse vilket kan leda till att 

patient liksom närstående kan uppleva ett välbefinnande (Malmsten, 2007).  

 

Idag finns det krav på att sjuksköterskan som arbetar inom palliativ vård har vidare 

utbildning inom ämnet. Sjuksköterskor för Palliativ omvårdnad (SFPO) (2008) har 

kompletterat Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

med en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ vård. 

Kompetensbeskrivningen innefattar bland annat att sjuksköterskan ska ha förmåga att ta 

initiativet och genomföra svåra samtal med både patienter och närstående. 

Sjuksköterskan ska kunna samtala kring livet, döden och döendet samt arbeta utifrån en 

helhetssyn när det gäller både patienten och närstående. Sjuksköterskan ska också 

respektera autonomi, integritet och värdighet hos patient liksom närstående. Det ligger 

även i sjuksköterskans kompetens att kunna identifiera sorg och ge stöd och vägledning 

till närstående.  

 

Det finns flertal olika vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede. Ett exempel är 

Västra Götalands ReKo Sjuhärad lokala vårdprogram (2008) som menar att det är 

viktigt att sjuksköterskan har ett familjeperspektiv. Om fokus ligger på familjen kan 

vårdaren bättre möta och förstå alla olika reaktioner från familjen. Sjuksköterskan bör 

ha i åtanke familjens livshistoria, hur familjen kommunicerar, vilka roller de har i 

familjen, hur relationerna ser ut, familjens integritet, kulturell bakgrund, familjens tros- 

och värderingssystem och var familjen befinner sig i livet. Finns det sedan tidigare 

relationsproblematik inom familjen kan det finnas behov av att erbjuda professionell 

hjälp så som präst, kurator, psykolog, diakon eller psykoterapeut, för att underlätta 

familjens hantering av den nya situationen.  

 

 PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor möter ofta närstående till anhöriga i livets slutskede. Närstående kan 

uppleva lidande vilket kan vara svårt att bemöta för sjuksköterskan. Det är inte alltid lätt 

att möta närståendes livsvärld då upplevelsen av att vara närstående är olika för alla 

individer. I rollen som sjuksköterska behövs det en öppenhet och följsamhet mot varje 

närstående, varje människas livsvärld är unik. Tidigare studier visar att närstående 

behöver särskilt stöd av sjuksköterskan som är utformat från närståendes behov. 

 

Vilka levda erfarenheter har närstående av att ha en anhörig i livets slutskede oavsett 

vårdplats och hur kan sjuksköterskan på bästa sätt få reda på vad närstående behöver.  

 

SYFTE 

Att belysa närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets slutskede. 
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METOD 

För att få kunskap om närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets 

slutskede valdes en kvalitativ ansats, där berättelser i form av självbiografier 

analyserades. Valet att analysera berättelser gjordes för att skapa kunskap om 

närståendes livsvärld när en anhörig är i livets slutskede (Dahlborg Lyckhage, 2006).  

Ett livsvärldsperspektiv innebär att uppmärksamma människors vardagsvärld och 

dagliga tillvaro (Dahlberg, et al. 2003). 

Datainsamling 

Böckerna skulle vara skrivna av en närstående som skildrar med egna ord när en 

anhörig är i livets slutskede. Inklusionskriterierna som användes vid valet av böcker var 

att de närstående och anhöriga var över arton år och att huvuddelen av litteraturen 

svarade an på syftet. Exklusionskriterier var att författarnas yrke inte hade någon 

vårdanknytning. Hänsyn har inte tagits till vårdkontext då utgångspunkten för vård i 

livets slutskede, oavsett var den bedrivs, är att försöka stödja närstående och patienten. 

För att få fram litteraturen samtalades det med handledaren vid första mötet som 

rekommenderade en bok, vilken visade stämma in på kriterierna ovan. Söksupporten via 

biblioteket på Högskolan i Borås har även använts vid ett tillfälle, denna sökning gav 

inget resultat. Flertalet manuella sökningar gjordes vid Högskolan i Borås bibliotek, 

bibliotekskoden Lz användes, som står för självbiografier. Vilket resulterade i 

ytterligare en bok. De sista tre böckerna hittades via Svenskt Palliativt nätverks hemsida 

på en lista över lästips. De utvalda böckerna hittades sedan på Högskolan i Borås 

Bibliotek samt Alingsås bibliotek.  

Datamaterial 

 Mustafa Can (2006) 296 sidor. Mustafa berättar om mamman Güllü som insjuknar i 

leversvikt. Mustafa skriver om hur familjen tar hand om mamman och om smärtan i att 

förlora en mor. 

 Pernilla Glaser (1995) 135 sidor. Pernilla skriver om första mötet med Robson om 

deras relation innan och under tiden Robson är sjuk. Robson lider av cancer. 

Inga-Britta Jungeström (2001) 61 sidor. Inga-Brittas man Kalle blir cancersjuk och 

Inga-Britta beskriver förloppet från besked till att Kalle går bort. 

Merete Mazzarella (1992) 147 sidor. Merete skriver om mamman, Annamarie, som bara 

lever tre månader efter att hennes cancersjukdom upptäcks. Boken är skriven i 

dagboksform och tar upp många känslor som upplevs när en anhörig är i livets 

slutskede. 

Conny Palmkvist (2005) 282 sidor. Conny skriver om mamman Berit, som drabbas av 

cancer. Det är inte första gången Berit har haft cancer och berättelsen skildrar Connys 

tankar och känslor när mamman är i livets slutskede.   

 

Den litteratur som utgör datamaterialet är markerad med * i referenslistan. 

Dataanalys 

Analysen baserades på datamaterialet som utgörs av 921 sidor från fem självbiografier. 

Analysen utgår ifrån Dahlborg Lyckhages modell (2006), att analysera berättelser. Båda 

författarna har läst litteraturen inför analysen och böckerna lästes var för sig för att få en 

övergripande förståelse av vad berättelserna handlade om. Författarna har därefter 
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enskilt tagit ut meningsbärande enheter från varje bok. De meningsbärande enheterna 

jämfördes och därefter diskuterades de mellan författarna för att säkerställa att de 

svarade an på syftet. Varje bok med tillhörande meningsbärande enheter kodades och 

blandades med de andra böckernas meningsbärande enheter för att sedan delas in i 

kategorier. Författarna delade in kategorierna efter innebörder och innehåll. 

Kategorierna analyserades sedan var för sig för att se om de meningsbärande enheterna 

hörde samman eller om de passade bättre ihop med någon annan kategori eller om det 

framkom en ny kategori. När de meningsbärande enheterna gåtts igenom flertalet 

gånger växte huvudkategorier och underkategorier fram.  

Etiska ställningstaganden 

Författarna till denna uppsats anser inte att det finns några etiska bekymmer gällande 

datamaterialet. Författarna har varit trogna litteraturen genom att använda citat.  

 

RESULTAT 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och elva underkategorier. Huvudkategorier 

och underkategorier presenteras i figur 1. 

 

Huvudkategori Underkategori 

Förändring av livsvärld Att inta nya roller samt att vara ett stöd 

Upplevelse av trötthet  

Upplevelse av att leva i en overklighet 

Maktlöshet Upplevelsen av att bli lämnad  

Upplevelse av brister i vården 

Lidande Upplevelse av sorg 

Existentiella tankar 

Upplevelse av skuld, skam och förlåtelse 

Behov av trygghet  Upplevelse av god vård 

Förberedelser inför ett avsked 

Vänner, familj och bekanta som stöd 

Figur 1. Presentation av huvudkategorier och underkategorier. 

 

 

Förändring av livsvärld 

I litteraturen beskrivs hur närståendes livsvärld förändrades då en anhörig blev sjuk och 

vårdades i livets slutskede. Livet förändrades drastiskt för både närstående och 

anhöriga. Livsvärlden vändes upp och ner och närståendes levda verklighet kunde 

upplevas som främmande. Närstående tillsammans med anhöriga stod inför svåra 

utmaningar och påfrestningar. Relationen mellan närstående och anhöriga förändrades 

ibland och närstående var tvungna att inta nya roller för att kunna ge stöd åt anhöriga. 

Närstående uttryckte en känsla av trötthet och orkeslöshet då de kämpade med att finna 

ork i en svår situation. Genomgående uttrycktes även känslan av att leva i en 

overklighet mycket starkt i alla berättelserna (Can, 2006; Glaser, 1995; Jungeström, 

2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 
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Jag känner inte igen mig i den här zonen. Pojken som lämnar din lägenhet har 

just blivit född och försöker hinna ikapp sig själv. I den nya zonen, som mest 

verkar vara fullproppad med morfin och cancer, står jag på en livsfarlig 

spelplan och ser himlen störta till marken varenda gång jag gör fel val. Och det 

värsta är att den gamla zonen, den värld jag kommer ifrån, verkar vara sprängd 

i bitar. Livet som fanns där, finns inte längre (Palmkvist, 2005, s.104-105). 

 

Att inta nya roller samt att vara ett stöd 

De närstående i litteraturen upplevde att de intog nya roller då deras anhöriga blev 

sjuka. Inga-Britta upplevde att hon aldrig tidigare hade varit en människa som ansåg att 

hon kunde vårda någon sjuk, trots denna känsla var hon besluten om att vårda maken 

Kalle. När Robson blev sjuk var Pernilla den som vårdade och fanns där för honom. 

Hon försökte finna en balans i att vårda Robson samtidigt som hon försökte finnas där 

som en flickvän. För Conny, Mustafa och Merete blev det ombytta roller då de var vana 

att få stöd och omsorg från sina mammor. Nu var det de som skulle stötta och finnas till 

för sina mammor (Can, 2006; Glaser, 1995; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; 

Palmkvist, 2005).  

 

Merete och Martin vårdade sin mamma tillsammans och rollerna var nya för dem i 

relation till deras mamma och dem emellan. Pernilla upplevde att hennes liv kretsade 

kring Robson. Hon tog rollen som hans vårdare, men fann det svårt att hitta en balans 

mellan rollen som flickvän och den nya rollen som vårdare. Hon ville finnas där för 

Robson, kunna vara ett stöd samtidigt som hon ville ha den relationen som de hade 

innan han blev sjuk. Mustafas mamma vårdades i hemmet av honom samt hans syskon. 

Mustafa upplevde att det var deras skyldighet att ta hand om mamman eftersom hon 

alltid hade tagit hand om dem. Conny ville vara ett stöd och hjälpa sin mamma, men 

upplevde det svårt med de ombytta rollerna(Can, 2006; Glaser, 1995; Mazzarella, 1992; 

Palmkvist, 2005). 
 

”Vill du se film?” frågar vi mor. Hon nickar svagt. Flemming och Martin bär in 

henne. Ännu i går kunde hon sitta upprätt i korgstolen, nu kan hon inte, hon 

faller ihop. Jag tycker att hon borde läggas, men Martin säger: ”Hon vill ju se 

film – då måste hon väl ändå få –” 

Vi är som ett föräldrapar som har kommit ihop oss om vad vårt barn ska få göra 

eller inte göra (Mazzarella, 1992, s.126). 

 

Nu öppnar sig en klyfta i mig mellan två kvinnor. Den mycket sköra. Hon som 

tröstar sig med cigaretter, sprit, nya kläder, videofilmer. Hon som vill vara 

bland människor, tillbaka i livet. Och den andra kvinnan, hon som lever för dig. 

Hon som planerar. Hon som pysslar i hemmet. Hon som bäddar in oss två i den 

lilla trygghet hon kan skrapa ihop. Hon som anpassar sig till allt. Precis allt 

(Glaser, 1995, s.62). 

 

Men att vi skulle vårda henne hemma var och är lika självklart som att hon 

vårdade och värnade om oss. Vi vill inte bryta den omsorgens cirkel, som vi 

insöp med modersmjölken: en förälder vårdar sina barn i livets början, barnen 

vårdar föräldern i livets slutskede (Can, 2006, s.25). 
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Upplevelse av trötthet 

De närstående beskrev tiden som att vara närstående till en anhörig i livets slutskede 

som energikrävande och de upplevde enorm trötthet. I litteraturen går det att urskilja 

både fysisk och psykisk trötthet som följde dem genom hela sjukdomstiden samt under 

den tid då anhöriga var i livets slutskede. Inga-Britta berättar om hur hennes kropp 

reagerade på den energikrävande tiden. Hon fick ont i leder och muskler, fick problem 

med synen och fick ta hjälp av sömnmedel för att kunna sova. Conny berättar om hur 

han höll sig vaken för att han upplevde att tröttheten dövade honom, han höll sig 

sysselsatt om nätterna och sov ibland inte alls. Mustafa upplevde att dygnen gled in i 

varandra, att hans tankeverksamhet var långsam och att han inte kunde minnas vad han 

nyss pratade med sin pappa eller syskon om. De närståendes ork skulle räcka till 

mycket; oroa sig för framtiden, sörja den kommande förlusten av deras anhöriga, se till 

att deras anhöriga mådde så bra som möjligt och organisera upp ett fungerande liv för 

sig själva samt omkring deras anhöriga (Can, 2006; Glaser, 1995; Jungeström, 2001; 

Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

 

Pernilla beslutade sig för att bli anställd som anhörig och ta hand om Robson i hemmet 

och Merete och hennes bror vårdade sin mamma i hennes hem. De städade, lagade mat, 

bakade och skötte om deras anhöriga. Dagarnas huvudsakliga fokus var att ge deras 

anhöriga ett bra liv under sin sista tid i livet (Glaser, 1995; Mazzarella, 1992). 

 
Den förbannade tröttheten. Den omsveper mig som ett fuktigt moln. Den 

suddar ut livet omkring mig. Jag tycker ständigt att det är något jag glömt. 

Borde jag inte ringa ett samtal, skriva ett brev…Jag kan inte minnas vad jag 

gjorde ett par dagar tidigare. Jag vet inte vem jag har träffat eller var jag har 

varit (Glaser, 1995, s.92). 

 

Ville och jag åkte in till stan med Eero i går kväll. Martin skulle sova med mor 

och jag kände att jag behövde få sova i egen säng. Har jag flytt? Jag är så trött. 

Dödstrött. Dödstrött? Det är ett ord jag inte längre vill använda lättsinnigt. Mor 

kan vara dödstrött – men jag? 

Jag är trött av hennes död (Mazzarella, 1992, s.122). 

 

Upplevelse av att leva i en overklighet 

Conny, Merete, Inga-Britta och Pernilla berättar om hur de upplever att verkligheten de 

levde i var svår att greppa och förstå. Det som hände deras anhöriga var svårt att ta till 

sig och de beskriver hur de på olika sätt försökte att få förståelse för det som hade 

förändrat deras livsvärld så plötsligt. Livet var inte längre som det hade varit och deras 

livsvärldar såg annorlunda ut. Conny berättar om hur han inte kunde förstå att mammor 

dör, i hans tidigare livsvärld blev mammor trötta och sedan friska. Merete funderade på 

om hennes mamma verkligen hade cancer när hon upplevde att ingen hade sagt riktigt 

säkert att det var så. Inga-Britta och Pernilla beskriver svårigheten att hitta ord för vad 

som händer, och hur berättar de för andra något de själva inte kan förstå? (Glaser, 1995; 

Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005) 

 
Jag vill att du ska säga att läkarna är säkra på att du är utom all fara, att det 

verkligen är lite sjukdom och inte döden, döden, döden som bankar på vår dörr, 
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för jag tänker ju redan på det, men låtsas att det handlar om någon annan, 

liksom – en människa jag inte känner. 

Tankarna springer förvirrat omkring med det lilla förstånd jag har, de kastar det 

hit och dit, snurrar huvudet fyra varv höger och sedan tillbaka igen - jag 

försöker hitta en väg ut ur kaoset, helst en som leder till andra sidan jordklotet 

och vidare ut i rymden. Men jag lyckas inte resa mig ur soffan eller ens lägga 

telefonen ifrån mig, i tankarna är jag redan på platsen där du är frisk igen och 

håller tyst om sjukhus och läkare (Palmkvist, 2005, s.15). 

 

I ett par veckor har jag knappt vågat somna därför att det har varit så förfärligt 

att vakna, att redan på tröskeln till medvetenhet bli klubbad av vetskapen om 

hur det är. Nu vet jag hur det är också när jag sover. Fortfarande finns ändå 

föreställningen att allt skulle kunna vara annorlunda i en annan miljö. När jag 

ringde till mor från universitetet första gången efter att hon hade fått veta att 

hon har cancer tänkte jag: ”Kanske hon inte alls är sjuk när jag ringer härifrån.” 

(Mazzarella, 1992, s.53). 

 

Närstående berättar om känslan av hur tiden stod stilla och att världen omkring dem 

hade stannat upp. Närstående skriver om hur de skärmade av sig och levde i en situation 

där de höll världen utanför (Can, 2006; Glaser, 1995; Palmkvist, 2005).  

 
 Vi vakar dag och natt över mor, vi vakar som en mor skulle vaka över sitt 

sjuka barn. Dagar och nätter som är lika oföränderliga som långsamma. Tiden 

har upphört, den rör sig lika lite som mor gör i sin säng. Det är bara när det 

späda höstljuset silar in genom gardinspringorna som vi minns att en dag 

återigen har gått (Can, 2006, s.25). 

 

Om det fortfarande finns en värld bortom din lägenhet så gör den sitt bästa för 

att inte störa. Sommaren rör sig inte ur fläcken och tiden har stannat. Jag tittar 

på klockan och noterar att visarna rör sig. Det måste vara något fel på den. Vi 

har upphört att finnas till, jag är helt säker (Palmkvist, 2005, s.102). 

 

 

Maktlöshet 

I alla berättelserna går det att läsa om de närståendes upplevelse av maktlöshet. Känslan 

av maktlöshet började vid sjukdomsbeskedet och följde genom hela tiden fram till att 

anhöriga var i livets slutskede. Maktlösheten tog sig i uttryck på olika sätt, en del kände 

en ilska över att inte kunna behålla den anhöriga i livet, en del kände en vanmakt inför 

att bli lämnade, några en oförmåga över att inte kunna ha någon kontroll över 

situationen de befann sig i. De kände vid många tillfällen sig kraftlösa som närstående 

och upplevde det svårt att inte kunna behärska allt det nya de stod inför i deras 

förändrade livsvärldar. Maktlösheten framträder i många delar av böckerna men 

framträder starkast i de situationer där de närstående kämpar med förståelsen över att de 

kommer att bli lämnade samt vid de vårdtillfällen där de närstående upplevde att deras 

anhöriga inte fick den vård som närstående och anhöriga önskade (Can, 2006; Glaser, 

1995; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

 
Det är som att försöka ösa vatten ur ett gigantiskt fartyg med bara händerna, 

trots att vågorna fortsätter att komma. Redskapen räcker inte till och vattnet 
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spolas in över relingen. Det forsar in rädsla över mig. Jag sjunker (Palmkvist, 

2005, s.69). 

 

Upplevelse av att bli lämnad  

I litteraturen går det att läsa om hur de närstående kände en maktlöshet inför att deras 

anhöriga skulle lämna dem, att de blev de som blev kvar och att det inte fanns något i 

deras makt som kunde förändra det. Att vara den som skulle bli lämnad, vägde tungt i 

dem och några kände en oro över att de inte skulle kunna hålla minnena vid liv av den 

anhöriga när de gått bort. Mustafa skriver att han var rädd för att inte kunna komma 

ihåg hans mammas röst, att han inte skulle kunna återkalla den efter hennes bortgång. 

Merete kände en ängslan över vem som skulle trösta henne när hennes mamma inte 

längre levde. Conny var rädd för att hans mamma skulle försvinna ur hans minne när 

hon inte längre fanns i livet. Inga-Britta skriver om oron över att det är hon som 

kommer att vara den som blir lämnad kvar (Can, 2006; Jungeström, 2001; Mazzarella, 

1992; Palmkvist, 2005). 
 

Jag vet inte vad jag ska göra för att återskapa hennes stämma i min hjärna. För 

att minnas och få en klang, en skärva som ska etsa sig fast och skyddad som en 

hemlighet leva kvar i mina hörselsignaler. För att jag när som helst ska kunna 

gå tillbaka i minnet och utan ansträngning spela upp och bekanta mig med 

hennes röst igen.  

Så mycket återhållet liv i mors röst. Jag hittar inte det sanna uttrycket för den 

grundliga saknad efter en röst som jag kanske aldrig kommer att få höra igen 

(Can, 2006, s.111).  

 

”Mitt största problem är nog att jag inte vet vad jag ska ta mig till sen när du 

inte mera kan trösta mig”, svarar jag (Mazzarella, 1992, s.97). 

 

Upplevelse av brister i vården 

Conny, Inga-Britta, Merete och Pernilla beskriver hur de kände en maktlöshet inför 

vården. De upplevde att deras anhöriga inte alltid blev sedda och att de inte fick den 

vård de förväntat sig. De upplevde ibland att läkarna och sjuksköterskorna hade brist på 

tid och engagemang när det gällde de anhöriga. Känslan av att inte alltid bli tagen på 

allvar är också något som framkommer. Som närstående beskriver de en frustration och 

uppgivenhet då de var tvungna att förlita sig på läkare och sjuksköterskor som var 

utbildade inom ett område de själva inte hade någon kunskap om. De upplevde som 

närstående att de kände sina anhöriga bäst och att överlämna det fulla ansvaret gällande 

vården av anhöriga till personalen kändes ibland svårt (Glaser, 1995; Jungeström, 2001; 

Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

 

Connys mamma var mycket sjuk och sökte flertalet gånger vård på akuten i 

Helsingborg. Conny och hans syster önskade att mamman blev inlagd, men mamman 

fick inte den respons från sjukvårdspersonalen som Conny och hans syster hade hoppats 

på. Conny upplevde att mamman inte blev tagen på allvar och att hon var osynlig i 

väntrummet på akuten. Conny beskriver hur hans mamma och mammans väninna 

Gunvor upplevde ett möte med vården (Palmkvist, 2005). 
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Sköterskan vill inte ge med sig. 

>>Snälla, jag orkar inte må så här dåligt <<, säger du till henne. >>Är det 

cancern?<< 

>>Jag vet inte<<, svarar hon. >>Gå hem och drick mycket vatten. Ta en 

Panodil. Vänta tills du får träffa din ordinarie läkare. Ni har väl bestämt en tid 

för återträff?<< 

>>Jo, det är klart. Men jag kan inte röra mig ordentligt. Jag spyr och är trött 

hela tiden och har inte kunnat gå på toaletten. Inte sedan igår.<< 

>>Okej. Men åk hem och drick mycket vatten. Kom tillbaka om det inte 

hjälper.<< 

>>Jag spyr upp vattnet.<<  

>>Prova med Panodil.<< (Palmkvist, 2005, s.46). 

 

Meretes mamma var inlagd på sjukhuset och smärtade i en fot. Både Merete och 

mamman hade nämnt detta för läkarna på avdelningen, men de upplevde att de inte 

lyssnade och tog detta på allvar. Henry är läkare och god vän till familjen. Han var den 

som hjälpte Merete och hennes mamma att förstå läkarjournaler och förklarade för dem 

vad som faktiskt skedde med mamman (Mazzarella, 1992). 

 
Efter en liten stund kommer Henry, så slängigt klädd i en läderjacka att en och 

annan av sjuksköterskorna förmodligen oroligt undrar vad det riktigt är för en 

buse som dyker upp såhär utanför besökstiden. Han tittar på pappren som jag 

har beställt fram, men framförallt är han den första som ser på mors fot – ja, 

han både ser och känner. Det är tydligt att det gör henne gott. Från ingenstans 

dyker kirurgen upp. Mor får gå över golvet ett par gånger medan hon och 

Henry ser på. Tydligen är orsakssambanden fortfarande oklara, men kirurgen 

säger att en fysiater ska komma och göra en undersökning innan mor i morgon 

blir utskriven. Plötsligt är också hon intresserad, plötsligt är mors fot viktig. 

Hur långt beror det på att Henry är professor, på att han tills helt nyligen var 

chefsläkare för hela universitetscentralsjukhuset? 

Och om vi inte hade känt Henry? (Mazzarella, 1992, s.49). 

 

 

Lidande 

Upplevelser av lidande och sorg präglar de närstående i litteraturen. De försökte förstå 

varför deras kära drabbades av sjukdom. De kände en sorg för att de anhöriga skulle dö 

och det smärtade de närstående att se anhöriga lida. Sorgen drabbade de närstående när 

de fick beskedet om att deras anhöriga drabbats av sjukdom. Existentiella tankar 

uppkom hos vissa av de närstående. Andra hade ett behov av att bekänna saker som 

hade följt dem genom livet när det fortfarande finns möjlighet till det. De önskade 

förlåtelse och att känna samhörighet med de anhöriga (Can, 2006; Glaser, 1995; 

Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005).  

 
Dessa dagar är mitt livs dystraste. En tidlös sorgsenhet smyger sig in i själva 

hjärtat och fördjupas långsamt i ångest och smärta. Här ligger mor så nära mig 

och ändå avlägsnare än någon stjärna; hon är ogripbar (Can, 2006, s.62). 
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Upplevelse av sorg 

De närstående beskriver en oerhörd sorg i litteraturen när de fick beskedet om att deras 

anhöriga drabbats av en sjukdom som det inte fanns något bot för. Det smärtade och 

gjorde ont inom dem när deras anhöriga hade en begränsad tid kvar att leva. Inga-Britta 

skriver att hon någonstans inom sig var medveten om att Kalle skulle dö, men på ett 

annat sätt hade hon inte tagit in det. Hon försökte visa sig stark inför omgivningen och 

sig själv, hon grät inte. Hon menar att hon helst grät i sin ensamhet och att det sällan 

fanns tillfällen till det under hennes och Kalles sista tid tillsammans. Merete grät ofta, 

men hon kom till insikt att hennes döende mor faktiskt kanske inte orkade med att se 

henne sörja som hon gjorde. Att hennes mamma behövde ta igen sig och finna kraft 

tillsammans med människor som inte sörjde lika mycket som Merete, eller åtminstone 

inte visade det som Merete gjorde. Conny beskriver det som hände som att gå i en 

dimma. Han beskriver det som om hans hjärta hade varit tillslutet sedan hans pappa gått 

bort för nästan tio år sedan, men han satt ofta vid mammans säng och grät när hon var i 

livets slutskede. Pernilla var förbannad på sjukdomen i sig. Varför skulle den komma 

och förstöra det som var så bra och vad som kändes oändligt. Mustafa försökte känna 

sin mammas smärta, men kom till insikt om att hur mycket han än försökte känna hur 

mamman upplevde det, kunde han inte känna något annat än sin egen smärta och 

lidande (Can, 2006; Glaser, 1995; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 

2005).  

 
Jag kastar mig in i Manfreds famn, tårarna rinner. Nu är jag inte ens någon 

tonåring längre, för jag tjuter: ”Hon må dö bäst hon vill – hon ska inte tro att 

jag bryr mig om.” Innan jag går och lägger mig har jag lugnat mig och insett: 

mor orkar inte ständigt spegla sig i mina olyckliga ögon, hon måste få ta igen 

sig tillsammans med mänskor som sörjer mindre än jag (Mazzarella, 1992, 

s.92). 

 

Mina läppar har spruckit och tårarna svider. De letar sig in i de minsta av såren 

och bänder upp dem och lämnar kratrar efter sig. Jag är en hjälplös sexårig 

pojke som vill fly men som inte kan resa sig. När jag tittar upp har du öppnat 

ögonen. Du försöker fokusera bakom den fuktiga hinnan. Jag känner din hand 

när du lägger den över mina fingrar. Om det här är att vara ledsen, så har jag 

aldrig varit det tidigare. Inte som nu när jag tror att jag hellre vill dö än stå ut 

en enda sekund till. När musklerna tappar sin styrka och möbler flyger runt och 

jag så förtvivlat önskar mig bort att jag inte kan stanna kvar innanför huden och 

hamnar i taket i stället (Palmkvist, 2005, s.211). 

 

De närståendes känslor för de anhöriga blev centrala, det är kärleken mellan dem som 

blev drivkraften i livets slutskede. Känslor som förut kanske var självklara blev nu 

sagda med ord. Ord av ömhet och kärlek utbyts genom berättelserna (Can, 2006; Glaser, 

1995; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005).  

 
>>Jag älskar dig, mamma.<< 

Ljuset i dina ögon är obetydligt, men någonstans där inne finns du fortfarande 

kvar, du måste finnas kvar. Dina armar darrar mot lakanet när du försöker lyfta 

dem för att krama mig. Jag väntar och håller tillbaka andetagen. Du sväljer, jag 

ser klumpen som försvinner ner i halsen på dig och sedan pyser lite luft över 

dina läppar.  

>>Samma.<< 
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Det är en viskning, men jag hör den. Jag hör ditt enda ord.  

>>Menar du att du älskar mig också, mamma? Är det så du menar?<< 

Du spänner kroppen och nickar. Utanför dörren andas jag igen och spottar ur 

mig slemmet som samlats i halsen. Det är en boll av återhållna tårar som rullat 

ihop sig längst upp i bröstet. Kanske försöker jag kväva mig själv med sorgen 

(Palmkvist, 2006, s.220). 

Existentiella tankar 

Pernilla försökte hitta någon logik i det hon hade drabbats av, att som närstående förlora 

sin anhörige. Hon ifrågasatte om när hon blev tillsammans med Robson även tackade ja 

till en kommande katastrof. Fanns det en mening med allt? Conny försökte hitta en 

mening med att hans mamma skulle dö. Var det ödet som hade bestämt det? Varför 

drabbades just min mamma? Merete upplevde det också svårt att hennes mamma hade 

drabbats av sjukdom. Hennes mamma var inte gammal och borde inte dö (Glaser, 1995; 

Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

 
Med oresonlig förbittring kan jag titta på mänskor som är äldre än mor och som 

fortfarande rör sig obehindrat ute på stan. Varför de, när inte hon? 

(Mazzarella, 1992, s.71). 

 

Jag undrar om någon del av mig önskat detta. Innehöll min förälskelse i dig 

löftet om en kommande katastrof? Behöver jag katastrofer? Jag försöker hitta 

en logik i att jag drabbas av detta (Glaser, 1995, s.58). 

 

Conny och Mustafa skriver om Gud som ett sista hopp att kunna rädda deras mammor. 

Conny skriver att han endast vände sig till Gud när hans mamma drabbades av sjukdom. 

I sin förtvivlan bad han till Gud som ett sista försök att få behålla mamman i livet. Han 

menade att om Gud fanns så vore det enda rimliga att mamman skulle få bli frisk. 

Mustafa vet inte vad som händer efter döden bara att han hoppas på att Gud finns där 

för att ta hand om mamman. Han var rädd för mammas död och hoppas att Gud finns 

där för henne (Can, 2006; Palmkvist 2005). 

 
Det slår mig plötsligt att Gud kanske inte existerar. Jag har aldrig funderat så 

mycket kring honom, ja inte mer än vid de tillfällena du varit sjuk, och kanske 

borde jag ha tagit honom på större allvar. Om han låter dig dö, mamma, då kan 

han dra åt helvete. Och om han inte finns, då kan jag ju lika bra strunta 

fullkomligt i att tänka på det och glömma bort att jag någonsin hört talas om 

honom (Palmkvist, 2005, s.155-156). 

 

Jag kan inte svara på hur det blir för en människa efter döden, jag vet inte vad 

Gud har förberett åt dig. Dock, Gud är skyldig dig en evig vila i lycksalighetens 

rike. Jag föreställer mig hur du nu rycker till av förskräckelse när jag säger så. 

Ja, jag vet att jag hädar genom att säga att Gud är ”skyldig” dig ett liv efter 

döden; du skulle säga att Gud aldrig är skyldig människan någonting, att 

människan i stället alltid är skyldig Gud. Jag vet inte om det finns ett liv efter 

döden, skulle jag förneka det innebär det också att jag vet (Can, 2006, s.10). 
 

Upplevelse av skuld, skam och förlåtelse 

Med vetskapen om att Mustafas mamma var i livets slutskede kände han ett behov av att 

be om förlåtelse för saker han kände skuld för. Mustafa beskriver det som viktigt för 
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honom att få förlåtelse för att han ska kunna gå vidare med ro då hans mamma har gått 

bort (Can, 2006). 

 
Nu när mor är ovanligt klar i huvudet, vill jag inför henne erkänna den skam 

som har plågat mig i tjugofem år. Kanske är denna julafton min sista chans att 

be henne om förlåtelse. Kanske har jag inte erkänt för att jag inte vet med vilka 

ord, vilken ton man talar om för en mor, som i hela sitt liv har offrat sig för sina 

barn, att man skämts över henne för att hon bar sjal istället för glitter i håret? 

Kanske, har jag alltid inbillat mig, har jag inte vågat be om förlåtelse för att 

min egen skam är för stor för att kunna förlåtas? (Can, 2006, s.139). 

 

 Conny och Pernilla skriver om att de skämdes över att de inte orkade vara det stöd de 

kände att de ville och behövde vara och för detta upplevde de skuld gentemot de 

anhöriga. Pernilla skämdes över att hon hade tankar om en framtid, en framtid utan 

Robson. Hon berättar att hon fantiserade om ett annat liv ibland och för detta kände hon 

skam. Conny upplevde att han var en usel son som inte stöttade hans mamma 

tillräckligt, han ville vara ett bra stöd men visste inte om han klarade av det när han 

själv bara knappt höll huvudet över vattenytan. Mustafa känner att han borde ha 

spenderat mera tid med sin mamma innan hon blev sjuk och han skriver att han känner 

skuld för att han inte bjöd in henne mer i hans liv (Can, 2006; Glaser, 1995; Palmkvist, 

2005). 

 
Jag undrar hur jag ska kunna leva här och nu. Jag skäms över mina 

framtidsdrömmar. Jag skäms över min skräck. Jag förstår inte hur jag kan vara 

ett stöd för dig, när jag hela tiden önskar att allt var annorlunda (Glaser, 1995, 

s.106). 

 

>>Fan också! Måste jag börja tänka på begravningar nu?<< 

<<Prata inte så där. Lugna ner dig.<< 

>>Måste man välja musik själv? Psalmer? Helvete.<< 

>>Sluta. Snälla, jag ber dig.<< (Palmkvist, 2005, s.142). 

 

Vad har jag gjort med mitt liv? Vad har jag gjort med våra liv? 

Jag är en usel son. 

Rökpaus. 

Jag är en usel son. 

Rökpaus. 

Du förtjänar bättre. 

Rökpaus. 

Känslan är så enkel, egentligen. Jag står inte ut. Det är inte ens mig det är synd 

om, men det onda har ändå ätit upp allt som jag har (Palmkvist, 2005, s.142). 

 
Jag känner skuld för att jag nog aldrig frågat henne om hon vill följa med på till 

exempel en teaterpremiär (Can, 2006, s.77). 

 

Behov av trygghet 

För att kunna och orka hantera det svåra de gått igenom är det i samtliga böcker 

beskrivet att de som närstående var i behov av trygghet. Känslan av trygghet kunde 

upplevas på olika sätt och de hade olika sätt för att uppnå trygghet. Tryggheten 
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behövdes för att kunna hantera situationen de var i. Någon läste mycket för att kunna fly 

undan och försöka skingra tankarna. Någon annan beskriver känslan som att se 

situationen som ett projekt som de var tvungna att ta sig igenom. Någon annan beskriver 

det som att bygga en skyddande mur kring sig med det som är enkelt. De upplevde en 

form av trygghet när vården de anhöriga fick var bra och när de kände sig sedda och 

omhändertagna. För att finna en trygghet och något stabilt i kaoset kände även de 

närstående att de var i behov av att förbereda sig för att den anhörige var på väg bort, att 

de förberedde sig för ett avsked. De upplevde att de hade begränsad tid tillsammans 

med de anhöriga och att det var av vikt att de kunde få ett gott avslut för att känna 

trygghet. De närstående upplevde även trygghet i att ha vänner, familj och bekanta runt 

sig då deras anhöriga var i livets slutskede (Can, 2006; Glaser, 1995; Jungeström, 2001; 

Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

Upplevelse av god vård 

Conny, Inga-Britta, Merete och Mustafa beskriver hur tacksamma de är för delar av 

vården eller hela vården som deras anhöriga fick under sjukdomstiden och vid livets 

slutskede. De uttrycker en känsla av trygghet när de kände sig tillfredsställda med 

omvårdnaden av deras anhöriga (Can, 2006; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; 

Palmkvist, 2005). 

 

Inga-Brittas man Kalle vårdades i hemmet med hjälp av hemsjukvården. Inga-Britta 

nämner vid upprepade tillfällen att hon och Kalle upplevde trygghet av att 

hemsjukvården fanns till hands (Jungeström, 2001). 

 
Jag ber allt oftare, att nattpatrullen skall komma och från mitten av november 

kommer den varje kväll klockan tio. Vartefter veckorna går händer det, att den 

kommer flera gånger på natten. Vi har olåst ytterdörr, jag sover men ibland ser 

jag dem som skuggor i hallen. Vi är trygga som små barn trots kaoset omkring 

oss (Jungeström, 2001, s.37). 

 

Connys mamma vårdades i livets slutskede på ett hospice. Conny upplever att hans 

mamma fick god vård och att personalen även fanns där för dem som närstående. Han 

upplever att de blev väl omhändertagna och detta gav Conny en känsla av trygghet 

(Palmkvist, 2005). 

 
Personalen på Ruuthsgården är i en klass för sig. Jag tror att jag vill gifta mig 

med minst hälften av dem. Det går inte långa stunder innan de dyker upp och 

frågar om vi saknar något – vill vi ha kaffe, lite mat, en läsk, undrar vi något? 

De tror kanske att de går omkring och gör sitt jobb, precis som vanligt, men om 

det fanns guld i mina fickor skulle jag ge det till dem och kyssa deras fötter 

(Palmkvist, 2005, s.229-230). 

 

Mustafas mamma vårdades i hemmet. Det var hennes barn som skötte hennes 

omvårdnad men hemsjukvården hade hand om medicineringen. Mustafa och syskonen 

upplevde att det kändes tryggt när de kom och hjälpte mamman och att det alltid tog sig 

tid att besvara frågor gällande mamman (Can, 2006).  
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De är punktliga och vänliga, de kramar alltid om mors hand och smeker henne 

över kinden, ibland stannar de kvar några minuter extra för en kopp kaffe och 

svarar på frågor vi ställer om och om igen (Can, 2006, s.36). 

 

Och innan de reser sig för att gå till nästa patient: är det något mer vi undrar 

över eller om något skulle ”hända”, kan vi ringa när vi vill, för de är inte längre 

bort än ett telefonsamtal (Can, 2006, s.36). 

 

Förberedelser inför avsked 

De närstående i litteraturen beskriver svårigheter med att ta till sig att deras anhöriga var 

i livets slutskede. Samtliga inser dock allt eftersom att deras anhöriga inte hade långt 

kvar att leva. De började då på olika sätt att förbereda sig på att det snart är dags att säga 

farväl (Can, 2006; Glaser, 1995; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

 
Din död. Den börjar bli ett faktum inom mig (Glaser, 1995, s.109). 

 

Det är första gången jag uttalar orden: ”min mor är sjuk –”  

Det låter så orimligt att jag väntar mig att damen ska protestera, men tvärtom 

säger hon: ”Jag förstår -” 

Jag skriver till Henry och tackar. Jag skriver om hur underligt det känns att mor 

är sjuk. Jag skriver att det kanske är nyttigt att i god tid försöka vänja sig vid 

tanken att inte ens hon är odödlig (Mazzarella, 1992, s.33). 

 

Conny, Merete och Mustafa sökte efter svar hos sina anhöriga. Frågor som de hade en 

önskan om att få svar på innan den anhöriges bortgång. Den dagen då de anhöriga gått 

bort finns det inte längre någon som kan svara på frågorna. De letade även efter en 

bekräftelse på samhörighet med sina anhöriga, att de hörde ihop och att de alltid 

kommer att göra det (Can, 2006; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005).  

 
Jag vill inte gå ut till den friska världen, för även världen utanför är sjuk. Jag 

vill att mors hjärta, hennes öron och ögon ska känna efter, lyssna och se till alla 

sina känslor, ljud och syner. Att de ska berätta, återge allt vad de uppfångat och 

bevarat. Att de ska minnas allting som hon glömt och försökt glömma – att de 

ska gräva upp det förgångna och lägga det i dagen igen och säga: Så gick det 

till! Så skedde det! (Can, 2006, s.32). 

 

Jag söker efter en känsla av kontakt, en känsla av att jag är din son och du är 

min mamma och att livet binder oss samman, att du är början av mig. Det är 

som att försöka finna en nål i en höstack; jag letar efter tecken på att du minns, 

jag väntar och hoppas – minuter passerar innan du ser på mig (Palmkvist, 2005, 

s.190). 

 

…och då vetskapen om hennes förestående död fick mig att mera medvetet än 

förut fråga mig vem hon var, att försöka foga drag till drag (Mazzarella, 1992, 

s.8). 

 

Vänner, familj och bekanta som stöd 

De närstående i litteraturen beskriver vänner, familj och bekanta som ett stort stöd när 

deras anhöriga var i livets slutskede. Conny upplevde det svårt att hans mamma var sjuk 



 17 

och hans före detta flickvän Marie var ett stort stöd för honom i den svåra situation han 

befann sig i. Pernilla upplevde en stor trygghet i att ha ett stort socialt nätverk. Pernillas 

mamma och Pernillas vänner var de som hon kunde vara sig själv med, de som tröstade 

och tog hand om henne. Merete upplevde en trygghet i sin sambo Manfred, han visste 

inte alltid vad han skulle säga eller hur han skulle agera, men bara att han fanns där, gav 

Merete trygghet. Mustafa omgavs av sina syskon och sin pappa, de delade bördan och 

samtalade om det som hände. Inga-Britta och Kalle hade även de en stor vänskapskrets 

och hon upplever att de var ett stort stöd för dem båda. Vännerna kom hem till paret 

som tidigare, innan Kalle var sjuk, men de anpassade sig till Inga-Britta och Kalles 

förändrade livssituation (Can, 2006; Glaser, 1995; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; 

Palmkvist, 2005). 
 

Hon är en av de där otroliga människorna som reser sig som stöttande pelare ur 

marken när man behöver dem som mest. Hon hade säkert kunna göra tusen 

roligare saker idag, men hon är på väg mot min lägenhet, sedan till sjukhuset 

och sedan…ja, inte vet jag (Plamkvist, 2005, s.141). 

 

Vi tog emot gäster i vårt hem som vi alltid har gjort. Vi gick bort när vi blev 

bjudna och när Kalle inte längre orkade gå, kom vännerna hem med 

damastduk, porslin och mat och dukade vårt matbord. Längre fram tog vi in ett 

litet trädgårdsbord i Kalles rum och dukade där. Ända fram till två veckor 

innan Kalle dog hade vi gäster på middag (Jungeström, 2001, s.43). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen som användes för att analysera data i form av självbiografier 

anser vi var en passande metod för att svara an på syftet. Syftet med uppsatsen är att 

belysa närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets slutskede. För att ta 

del av de närståendes erfarenheter och upplevelser ansåg vi att en kvalitativ ansats var 

det bästa att använda. Analysen av självbiografier, där närstående själva skrev och 

berättade om sina erfarenheter och upplevelser gav oss en bra förståelse för hur 

närstående upplever det när en anhörig är i livets slutskede. Vi upplevde det svårt att 

hitta litteratur som stämde överens med inklusion och exklusions kriterier som vi 

bestämt oss för. Mycket av den litteratur som fanns inom vårt valda område var skrivna 

av människor som arbetade inom, eller hade en anknytning till vården samt var skrivna 

av närstående som hade barn i livets slutskede vilket inte var del av våra 

inklusionskriterier. Vid sökning av litteratur visade det sig vara svårt att få fram relevant 

litteratur inom det valda området. Detta kan ha berott på att det inte fanns några givna 

ämnesord att söka på i databaserna, vilket kan ha begränsat vårt urval av litteratur. På 

grund av den begränsade litteraturen valdes självbiografier äldre än tio år. Vi anser dock 

inte att litteraturen är irrelevant då närståendes upplevelser av att ha en anhörig i livets 

slutskede är densamma oavsett om det skedde nu eller för sjutton år sedan.  

Fyra av fem berättelser utspelar sig i Sverige, den femte i Finland. Det var dock inte ett 

medvetet val att den slutgiltiga litteraturen utspelade sig i Norden. Vi menar att 

resultatet endast kan appliceras på närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i 

livets slutskede i Norden, då ingen uppfattning har fåtts från övriga delar av världen.  
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Den slutgiltiga litteraturen var innehållsrik och stora delar svarade an på syftet. 

Eftersom vi valde att använda fem självbiografier med 921 sidor text upplevde vi att det 

fanns mycket att basera ett resultat på. På grund av datamängden och den begränsade 

tiden tror vi att resultatet hade kunnat se annorlunda ut om det fanns möjlighet att läsa 

litteraturen vid fler tillfällen än vad som fanns möjlighet till vid detta tillfälle. Vi 

upplevde det svårt att dela in datan i huvudkategorier och underkategorier på grund av 

datamängden. Det var mycket text att analysera och mycket av det var svårt att hålla isär 

därför att vi upplevde att många kategorier gick in i varandra. De slutgiltiga 

huvudkategorierna och underkategorier upplever vi ändå svarar an på vårt syfte.  

Vi anser att analysera självbiografier också har sina begränsningar. Texterna i 

självbiografier kan ibland bli redigerade, och det är av vikt att vara medveten om detta. 

För att ta del av närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets slutskede 

anser vi att vidare studier i form av intervjuer hade varit en bra metod för att komma 

närmre fenomenet. 

 

Resultatdiskussion 

I samtliga självbiografier som användes vid analysen framkommer känslor och 

upplevelser av sorg och maktlöshet hos de närstående. Det är det som är det mest 

genomgående i alla självbiografier. De närstående upplever ett lidande då de inte kan 

förändra det oundvikliga, att deras anhöriga kommer att lämna dem och att de lider av 

att se sina anhöriga försämras. Sorgen börjar redan hos de närstående då de får reda på 

att deras anhöriga är sjuka och att de kommer att dö (Can, 2006; Glaser, 1995; 

Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005). 

 

Enligt Eriksson (1994) innebär ett lidande i sin djupaste mening ett döende, där något 

definitivt tas ifrån människan. I lidandet finns sorgen över det som varit eller som är på 

väg att förloras. Sorgen kan ta uttryck på många sätt då alla människor är unika och har 

olika erfarenheter. Fyhr (1999) skriver att sorgen utformar sig olika beroende på den 

sörjandes personlighet, tryggheten runt omkring, omständigheterna kring förlusten och 

betydelsen av det förlorade. I och med detta kan det vara svårt att möta människor i 

sorg.  

Vi anser att även om det är svårt för oss som blivande sjuksköterskor att möta 

närstående i sorg är det viktigt att vi vågar och tar oss tid till att göra det. Moules, 

Simonson, Prins, Angus och Bell (2004) menar att målet med att ha sorg inte är att se 

till att utplåna den. Målet är att hitta en väg som gör att det går att leva med sorg, att 

acceptera den så att sorgen kan göra livet rikare. Vidare skriver Moules, et al. (2004) att 

sjuksköterskor måste inse att det inte finns någon given väg att följa när det handlar om 

att möta och stödja människor i sorg. Det finns inte alltid några givna svar för frågor 

närstående kan tänkas ha, men att det ibland bara räcker med att finnas där och visa 

intresse och omtanke.     

Då sorgen kan ta olika former tycker vi att det känns svårt att ha modet att som 

sjuksköterska våga närma sig de närstående. En del människor kanske mer än gärna 

delar med sig av sin sorg och är lättare att prata med och finnas där för. Andra 

människor kanske väljer att sörja i ensamhet och visar inte att de behöver något stöd. 

Människor kanske uttrycker sin sorg genom ilska och frustration vilket kan vara svårt 

att bemöta. 
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Alla sörjande behöver mötas med omsorg och respekt och det kan räcka att agera som 

en berörd medmänniska. Det är viktigt att finnas tillhands, att lyssna, acceptera sorgens 

olika uttryck och låta sorgen ta tid (Fyhr, 1999).  

Det känns viktigt för oss som blivande sjuksköterskor att våga stå kvar och visa att vi 

finns oberoende av vilken situation vi kan komma att befinna oss i. Vi menar att det 

som blivande sjuksköterskor är av vikt att uppmärksamma de närstående. Det kan vara 

så enkelt att bara behöva fråga hur det är eller om de önskar en kopp kaffe för att de 

som närstående ska känna sig uppmärksammade och veta att sjuksköterskan finns där 

för dem.  

 

I den sorg som många närstående befinner sig i uppkommer ibland existentiella tankar.  

Tankarna behöver inte bara handla om Gud utan kan handla och frågor som: Varför jag? 

Varför drabbas just min anhörig? I självbiografierna skriver några av de närstående om 

de existentiella tankar som uppkom under tiden då deras anhöriga vara sjuka och var i 

livets slutskede (Can, 2006; Glaser, 1995; Mazzarella, 1992; Palmkvist, 2005).  Vi tror 

att det är mycket vanligt med existentiella tankar och frågor bland närstående till en 

anhörig i livets slutskede.  Wiklund (2003) menar att sjuksköterskan måste visa respekt 

för patientens liksom närståendes inre verkligheter, tro, livssyn och religion samt att 

lyssna till patient eller närståendes funderingar. Vidare menar Wiklund att 

sjuksköterskor kan vara rädda för existentiella frågor för att de tror att det kan öka 

patientens och närståendes lidande. Detta kan bero på att sjuksköterskor känner sig 

osäkra på sig själva.  

Vi menar att likväl som att existentiella tankar eventuellt skulle kunna öka närståendes 

lidande tror vi att det skulle kunna ge ett lidande att inte få utrymme att tala om sina 

existentiella tankar. Vi anser att andligheten hos människan är av stor betydelse och 

känns viktig att inte bortse ifrån. För att minska lidandet hos närstående känns det 

viktigt att den närstående ges utrymme att ventilera sina eventuella existentiella tankar 

med sjuksköterskan. Om sjuksköterskor skulle känna sig obekväma i att föra 

existentiella samtal på grund av deras egen osäkerhet kring de tankar och frågor som 

kan uppkomma ska detta inte vara ett hinder för närstående att kunna samtala om 

existentiella funderingar. Sjuksköterskan kan då istället visa närstående att de har 

uppmärksammat deras funderingar och sedan hjälpa dem att få samtala med en kurator 

eller präst.   

 

Maktlöshet beskrivs i självbiografierna då de närstående inte kan påverka de anhörigas 

sjukdomsförlopp, de har ingen kontroll över den sjukdom som håller på att skilja dem 

från de anhöriga. Känslan av maktlöshet kan som sorgen leda till ilska och frustration. 

Att känna maktlöshet är ett lidande i sig, att de närstående inte har någon makt eller 

någon möjlighet att kunna ha kontroll över sjukdomens gång eller anhörigas 

tillfrisknande. Eriksson (1993) skriver att lidande saknar ett språk men att det finns 

många olika uttrycksformer.  

När närstående visar ilska och frustration kan det vara uttrycksformer av ett lidande som 

kommer av upplevelsen av maktlöshet.  Det uppstår ibland slitningar och osämja mellan 

närstående och anhöriga då närstående kan ha svårt att hantera och uttrycka sitt lidande. 

Dessa slitningar beskrivs i många av böckerna som påfrestande. Conny (Palmkvist, 

2005) skriver om hur han bråkade med sin mamma för att hon inte ville lyssna till 

honom när han försökte få henne att söka vård. Conny uttrycker detta som svårt.  Han 
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kunde inte längre hålla tillbaka frustrationen över att han inte fick eller inte kunde hjälpa 

mamman. Det sista han ville var att bli osams med sin mamma.  

I en studie av Brobäck och Berterö (2003) beskriver närstående till cancersjuka att de 

påfrestningar som deras livssituation innebar ledde till att de grälade med sina anhöriga 

vilket de uttryckte gav dem dåligt samvete. 

Vi menar att om sjuksköterskan finns där för närstående för samtal och stöd kan 

närstående få möjlighet att ventilera deras eventuella frustration med sjuksköterskan 

istället för med den anhörige. Detta kan minska ett eventuellt lidande för både 

närstående och anhörig. Det är av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar de närstående 

så att de ges utrymme att få prata om sin livssituation samt att som sjuksköterska visa 

förståelse för deras förändrade livsvärld.  

Det är viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med närstående och att de får rätt 

information. När närstående får ofullständig eller bristande information upplever de en 

känsla av otillräcklighet vilket leder till att de upplever sig maktlösa (Brobäck & 

Berterö, 2003). Därför menar vi att sjuksköterskan även bör hålla de närstående 

underrättade och förmedla dem klar och tydlig information angående de anhöriga. Detta 

är ytterligare ett sätt för sjuksköterskan att uppmärksamma de närstående och minska 

den eventuella känslan av maktlöshet hos dem. 

När närstående upplever maktlöshet handlar det ibland om att inte längre ha någon 

kontroll. De tappar kontrollen över sina vardagsliv då deras livsvärld förändras. Det kan 

även vara svårt att planera en gemensam framtid när de inte vet hur länge den anhöriga 

har kvar att leva. Det liv som de tidigare levde förändras och de närstående måste 

anpassa sig till den nya livssituationen som råder. Närstående i självbiografierna kunde 

uppleva att de kände sig isolerade när den anhöriga var i livets slutskede. I några av 

självbiografierna beskriver närstående hur de upplevde att de kände sig ensamma och 

avstängda från världen. De beskriver även vikten av att få stunder för sig själva där de 

kunde göra vad de ville och hur skönt det var att få ett andrum i den svåra situation de 

befann sig i (Glaser, 1995; Jungeström, 2001; Mazzarella, 1992).  

Brobäck och Berterö (2003) skriver om hur närstående uttrycker att de kunde känna sig 

kedjade till hemmet med den anhöriga och att de inte längre hade någon egen fritid. De 

närstående berättar att det hade varit skönt att kunna komma iväg en stund, om så bara 

för några timmar. 

Vi tror att sjuksköterskor och vården behöver se till de närståendes behov. Att erbjuda 

närstående avlastning skulle kunna underlätta för relationen mellan de närstående och 

de anhöriga. Detta skulle i sin tur kunna leda till ett mindre lidande som det kan 

innebära vara närstående till en anhörig i livets slutskede. Vi tror att det för många 

närstående kan vara svårt att uttrycka önskan om avlastning då många känner skuld om 

de inte är hos den anhöriga hela tiden. Därför menar vi att sjuksköterskan kan 

uppmuntra och stötta närstående så att de utan skuld kan få en stund för sig själva om de 

så önskar. Det spelar ingen roll i vilket vårdkontext den anhörige vårdas i. Vi anser att 

det inte krävs mycket för att kunna underlätta för den närstående. Vi kan exempelvis 

som blivande sjuksköterskor erbjuda att sitta vid den anhöriges säng så att den 

närstående kan få gå till cafeterian eller ut på en kort promenad. Att den närstående ska 

kunna få ett avbrott utan att känna skuld för att den anhörige lämnas ensam tycker vi är 

viktigt. Detta för att det kan leda till ett ökat välbefinnande hos de närstående.  

 

Vi anser att resultatet vi kom fram till i huvudsak stämde överens med det vi hade 

förväntat oss. Vi hade däremot inte förväntat oss att få komma så nära inpå närståendes 
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tankar och upplevelser som vi faktiskt gjorde. Det har varit berikande att få ha tagit del 

av deras levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets slutskede. Vi tror att genom att 

ha läst och analyserat de närståendes berättelser har fått en större förståelse för hur det 

är att vara närstående. Vi inser att vi som blivande sjuksköterskor inte behöver vara 

rädda för att bemöta närstående. Vi behöver inte veta exakt vad som ska sägas eller 

göras. Genom att vara där, visa närstående uppmärksamhet och vara öppna och 

följsamma inför varje nytt möte så visar vi för de närstående att de är betydelsefulla och 

att vi finns där även för dem. Vi tror att mycket av den vård som upplevdes vara 

bristfällig av närstående i självbiografierna kunde ha undvikts genom att sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal varit mer öppna och följsamma inför varje ny situation med de 

närstående.  Vi menar att om sjuksköterskan och vårdpersonal hade uppmärksammat 

och lyssnat mer till de närstående hade närstående kanske inte upplevt det lidandet som 

den bristfälliga vården ledde till. 

 

Kliniska implikationer 

Vi har fått tagit del av närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets 

slutskede då vi läst självbiografier. Genom detta har vi uppmärksammat och fått ny 

kunskap om hur vi som blivande sjuksköterskor skulle kunna bemöta närstående oavsett 

var vi kommer att arbeta. Det är inte säkert att en närstående kommer att uttrycka med 

ord vad de är i behov av som närstående till en anhörig i livets slutskede, men genom 

vår öppenhet och följsamhet kan vi som blivande sjuksköterskor bemöta närstående 

med mer förståelse och uppmärksamhet.  

 

 Att som sjuksköterska inte vara rädd och ha mod för att möta närstående i 

svåra situationer. 

 Som sjuksköterska vara lyhörd till vad de närstående uttrycker.  

 Visa respekt och förståelse för deras förändrade livsvärld och lidande. 

 Uppmärksamma närstående, få dem att känna att de är synliga. 

 Vara öppen och följsam gentemot närståendes unika livsvärldar och 

individuella behov. 

 Ge tydlig och klar information för att minska en eventuell känsla av 

maktlöshet. 

 Ge utrymme för samtal om existentiella funderingar och erbjuda vidare stöd 

om så önskas. 
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