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Att vara närstående till någon med 

livshotande sjukdom

▪ Föränderlighet och ovisshet

▪ Balansera behov

▪ Sorg och förlustkänslor redan före 

dödsfallet
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Att vara närstående till någon med 

livshotande sjukdom
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▪ Starkare band

▪ Belönande känsla

▪ Nedsatt fysisk hälsa



Att vara närstående efter en förlust
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▪ Försämrat mående

▪ Svåra känslor

▪ Lättnad



Svår sjukdom i familjer med barn
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▪ Svårigheter hos den som är sjuk, 

påverkar familj och närstående

▪ Negativ påverkan på kommunikationen



Svår sjukdom i familjer med barn
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▪ Barns mående påverkas av hur 

föräldrarna mår och hur familjen 

fungerar

▪ Syskon till sjuka barn påverkas och 

behöver uppmärksammas



Parallella utmaningar hos unga närstående
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▪ Förändring och egen utveckling

▪ Från att vara barn till att bli vuxen



Begränsad forskning om unga vuxna som 

egen grupp
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▪ Negativt påverkad psykisk hälsa upp till 

10 år efter förälderns död

▪ Förhöjd risk för psykiatriska diagnoser 

och missbruk



Unga vuxna som förlorat en förälder i cancer
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▪ Specialiserad palliativ vård

▪ 77 unga vuxna, 16-28 år, som deltog i 

stödgrupp efter dödsfallet. 



Unga vuxna som förlorat en förälder i cancer
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Enkäterna innehöll frågor:

• Om förlusten och återuppbyggande faktorer 

• Sju fristående frågor om psykosocialt 

välbefinnande

• Validerade instrument som mäter självkänsla, 

symptom på ångest och depression samt 

livstillfredsställelse    



Deltagarnas egenskaper
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▪ Medelåldern var 24 år 

▪ 83% kvinnor

▪ 95% födda i Sverige

▪ 1/3 bodde med kvarvarande förälder, 

1/3 med partner, 1/3 ensamma

▪ 91% studerade och/eller arbetade 



• Lite mer än hälften hade förlorat sin mamma

• Många rapporterade en god relation till föräldern som 

dött

• Hälften pratade inte om viktiga saker den sista veckan i 

förälderns liv

• En stor andel förväntade sig inte förälderns snart skulle 

dö  
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Förlustrelaterade faktorer



• 2/3 rapporterade en god relation till den kvarvarande 

föräldern

• Många hade delat sorgen med sin familj, släkt, vänner 

eller partner 

• De upplevde att de fått stöd från familj, vänner och 

professionella

• 11% som inte fått stöd önskade att de hade fått det
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Återuppbyggnadsrelaterade faktorer



Mätinstrumenten visade att…
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▪ 80% hade normal självkänsla

▪ 75% rapporterade symtom på ångest

▪ 31% rapporterade symtom på 

depression

▪ Livstillfredsställelsen var låg

▪ Känslor av ensamhet och att vara 

annorlunda än sina jämnåriga, men tro 
på meningsfull framtid



Unga vuxna som förlorat en förälder i cancer
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▪ Små förbättringar i det psykosociala 

välbefinnandet 8-18 månader efter 

dödsfallet

▪ Hög självkänsla associerat med färre 

ångest- och depressionssymtom



Stöd i palliativ vård
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▪ Närståendestöd en del av den palliativa 

vården

▪ Alla specialiserade palliativa enheter i 

Sverige erbjuder stöd till närstående. 



Vad behöver närstående?

Vad upplevs som stödjande?
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▪ Intervjustudie med 25 vuxna 

efterlevande

▪ Vårdutvecklingsprojekt för att identifiera 

närstående med behov av särskilt stöd
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Basutbud av stödinsatser

t ex närståendesamtal, muntlig och skriftlig 

information, brev/telefonsamtal 4 veckor efter 

dödsfallet

Särskilt stöd till riskgrupper

t ex extra information/stöd, rådgivning, 

telefonsamtal 1-4 dagar efter dödsfallet, stödgrupp 

för unga vuxna

Riskgrupper: Barn eller unga vuxna i familjen 

Plötsligt, oväntat eller svår tid kring döden 

Psykosociala eller psykiatriska problem 

Fortlöpande 

riskbedömning 

under den 

palliativa  

vårdtiden

Vårdutvecklingsprojekt 
Baserad på identifiering av riskfaktorer



Interaktioner och känslomässiga erfarenheter
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STÖDJANDE INTERAKTIONER OCH POSITIVA KÄNSLOR RELATERADE TILL 

DESSA 

Stödjande interaktioner Känslomässiga erfarenheter relaterade till 

interaktionerna

Typ av information (klarhet, ärlig dialog) Känsla av visshet och säkerhet

Kvalitet på möten med personal (empati, 

tillgänglighet och flexibilitet) 

Värme och tröst

Personalens professionella fokus (patient-

och familjeorientering)

Känslor av värde

Aspekter i miljön Värdighet och harmoni

Efterlevandestöd Säkerhet och styrka

Resultat:



Behov hos barn som närstående
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▪ Barn efterfrågar ärlig information och att 

få samtala om sin livssituation

▪ Bristande information ökar risk för 

ohälsa



Att ge stöd till barnfamiljer
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▪ Vårdpersonal en viktigt roll

▪ Men de upplever hinder; 

→Kunskap

→Tidsbrist

→Uppfattar sig inte ha ansvaret



Begränsad forskning om stöd till 

barnfamiljer
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▪ Psykosocialt stöd bör ges under hela 

sjukdomsförloppet

▪ Stödprogram bör riktas till alla 

familjemedlemmar och familjen som 

enhet



Efterlevandestöd
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▪ Den normala sorgen minskar gradvis

▪ 10-20% får långvarig eller problematisk 

sorg

▪ Alla bör få stöd, men bearbetande 

stödinsatser skall bara ges till de i 

behov



Efterlevadestöd
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▪ Nästan hälften vill ha uppföljande stöd

▪ Unga som förlorat en familjemedlem vill 

ha hjälp att hantera svåra känslor

▪ Unga vuxna rapporterar 

stödgruppsdeltagande som mycket 

tillfredsställande och hjälpfullt 



Närstående i palliativ vård
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▪ Behöver uppmärksammas och stödjas
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Tack! 

tina.lundberg@ki.se


