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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Palliativ vård innebär en vårdform som syftar till att främja en god livskvalité 

för patienter och närstående som drabbats av obotlig och livshotande 

sjukdom. Idag föredrar allt fler att vårdas i det egna hemmet och närstående 

involveras därför allt mer i vården av patienten. Att en förtroendefull 

vårdrelation mellan sjuksköterskan, patienten och närstående skapas tidigt 

ligger till grund för en trygg och god palliativ vård. 

Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av att bli en informell vårdgivare vid 

palliativ vård i hemmet. 

Metod: Den valda metoden för studien var en litteraturöversikt. Utifrån 

litteratursökningar i databaserna PubMed, CINAHL Complete och Nursing 

and Allied Health valdes 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar ut som svarade 

på syftet. Artiklarna analyserades och tematiserades enligt Fribergs metod. 

Resultat: Resultatet presenterades i fyra teman: Påverkan på den egna livssituationen, 

rollförändringen, psykisk och fysisk påverkan. Den upplevda ensamheten i 

relation till andra. Betydelsen av stöttande relationer och det betydelsefulla 

resultatet av att ha vårdat i hemmet. Den vårdande rollen hade en stor 

inverkan på närståendes liv och medförde ofta en känsla av otillräcklighet. De 

upplevde sig som ensamma i sin vårdanderoll och upplevelsen av vårdtiden 

färgades av det stöd de erhållit. Trots att det var en påfrestande tid var vården 

i hemmet inget de ångrat. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Bridges transitionsteori. Närstående var i stort 

behov av stöd och avlastning och ansåg sig inte förberedda på vad vården i 

hemmet innebar i sin helhet. Det var viktigt att de tillät sig själva tid för 

återhämtning och tog emot det stöd som erbjöds. Sjuksköterskans stödjande 

roll kan vara avgörande i närståendes förmåga att orka med vården i hemmet. 

Nyckelord: Transition, Närstående, informell vårdgivare, patient, palliativ vård 

 

  



 
 

Abstract 

 

Background: Palliative care aims to promote a good quality of life for patients who suffer 

from incurable and life-threatening illness, and their relatives. Today, more 

and more people prefer to be cared for in their own homes, and families are 

therefore increasingly involved in the care of the patient. The creation of a 

trustworthy relationship between the nurse, patient and next-of.kin´s is the 

basis for a safe palliative care.  

Aim: To illuminate next-of-kin´s experiences of becoming an informal caregiver 

in palliative care at home 

Method: The chosen method for the study was a literature review. Based on literature 

searches in the databases PubMed, CINAHL Complete and Nursing and 

Allied Health, 11 qualitative scientific articles were selected that responded 

to the purpose. The articles were analyzed and thematized according to 

Friberg's method.  

Results: The results were presented in four themes: Impact on their own life 

situation, role change, psychological and physical impact. The perceived 

loneliness in relation to others. The importance of supportive relationships 

and the significant result of having a home care. The caring role had a major 

impact on the lives of the next-of.kin´s and often led to a sense of 

insufficiency. They felt lonely in their caring role and the experience of 

homecare were colored by the support they received. Although it was a 

stressful time, the care at home was nothing they regretted. 

Discussion: The result was discussed based on Bridge's transition theory. Relatives were 

in great need of support and relief and did not consider themselves prepared 

for what the care at home meant in its entirety. It was important to allow 

time for recovery and to accept the support offered to them. The nurses 

supportive role can be crucial for the next-of kin´s ability to cope with home 

care 

Keywords: Transition, Next-of-kin, informal caregiver, patient, palliative care 
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1 Inledning 

Ett gemensamt intresse för vård i livets slutskede ledde vårt arbete i riktning mot palliativ 

vård. Under en verksamhetsförlagd kurs i palliativ vård uppmärksammades de närståendes 

påtagligt stora roll och den betydelse de har i vården, särskilt då den sker med hemmet som 

vårdplats. Närstående tog ett stort ansvar och många av dem hade gjort märkbara förändringar 

i sina liv för att klara av att stötta och vårda patienten. Det ansvar de tar och de uppoffringar 

som många närstående gjort fick oss att tillsammans fundera kring hur förändringen i livet 

direkt och indirekt påverkar dem. En av de fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på 

är just närståendestöd. Kunskap och beredskap för att kunna bemöta närståendes behov av 

stöd, uppmuntran och information ses som lika viktig som att kunna bemöta och hantera 

sjukdomsrelaterade symtom från patienten. För att kunna stödja närstående i den förändring 

de genomgår tillsammans med patienten, men också inom sig själva behövs kunskap om hur 

de upplever sin situation. Med detta som grund valde vi att fokusera på närstående i den 

palliativa vården. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vårdform 

Palliativ vård innebär enligt World Health Organisation (WHO, 2017) en vårdform som syftar 

till att stödja svårt sjuka och deras närstående i att bibehålla en så god livskvalité som möjligt 

genom sjukdomsförlopp och död. Detta genom att tidigt identifiera, förebygga och lindra 

såväl fysiska som psykiska symtom som kan uppstå vid svår och livshotande sjukdom.       

Palliativ vård bejakar livet och ser döden som en naturlig process.  

 Vård i livets slutskede är idag ofta en utdragen process där vårdbehovet ökar i takt med 

sjukdomens progress (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Vid frågan var människor helst 

vill vårdas i livets slut svarar majoriteten att de föredrar att vårdas i hemmet och sedan 2000-

talets början har vården av svårt sjuka i hemmet ökat (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

Medicintekniska framsteg möjliggör att en allt mer avancerad vård sker med hemmet som 

vårdplats. Ökad tillgång till omvårdnadsinsatser utanför institutioner så som hemtjänst skapar 

också möjligheter för svårt sjuka och deras familjer att klara av omvårdnaden i hemmet. 

 Progress av sjukdom och eskalerande symtom kan bidra till en omvärdering av beslutet 

kring att använda hemmet som vårdplats, men majoriteten bibehåller ändå sitt beslut, och med 

stöd av vårdpersonal och närstående kan patienter i ett palliativt skede vårdas och dö i det 

egna hemmet (Neergaard et al., 2011). Då relationen mellan den person som tagit sig an 
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uppgiften att vårda en annan person i hemmet, och den som tar emot vården kan se olika ut i 

olika fall har författarna valt att kalla vårdaren för ”närstående” oavsett om de är makar, 

vänner, sambos eller vuxna barn till patienten. Närstående innefattar enligt Socialstyrelsen 

(2017) ”En person den enskilde anser sig ha en nära relation till” och anses av författarna 

täcka alla de vuxna individer som tagit sig an den vårdande rollen i hemmet. I och med att de 

närstående blir vårdare i hemmet men inte har en formell vårdanderoll kan de benämnas som 

”informella vårdgivare” då de är obetalda vårdgivare i hemmet till en person de har en nära 

relation till (WHO, 2013).  

  Den palliativa vården syftar till att se patientens samtliga dimensioner och hur de påverkar 

och påverkas av varandra (Strang, 2012). Människan ses som en odelbar enhet där de fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella dimensionerna inte särskiljs. Symtom kan upplevas inom 

samtliga dimensioner, fysisk smärta kan medföra existentiella, psykiska och sociala 

konsekvenser och får en negativ inverkan på såväl patienten som den som står en nära. Den 

palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, symtomkontroll, närståendestöd, teamarbete, och 

kommunikation. Dessa utgör ett redskap för att kunna integrera de olika dimensionerna av 

människan i vården och ligger till grund för den holistiska människosyn den palliativa vården 

utgår ifrån. Symtomkontroll är en väsentlig del av den palliativa vården då plågsamma 

symtom direkt bidrar till en försämrad livskvalité. Närståendestöd bekräftar den enhet patient 

och närstående utgör. Här betonas vikten av att stödja de närstående likväl som patienten och 

innefattar kunskapsmässigt, emotionellt och praktiskt stöd. Är närstående trygga i, och med, 

vården optimerar detta relationen mellan samtliga parter och utgör ett tryggt och stabilt stöd 

för den sjuke. Närståendestödet innebär en ökad möjlighet till, att i ett tidigt skede, fånga upp 

de i behov av ett utökat stöd i sitt sorgearbete. Teamarbetet betonar det tvärprofessionella 

arbetssätt den palliativa vården innefattar. Teamet utgörs av flera professioner såsom dietister, 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare, kuratorer samt sjukhuskyrkan. Varje 

yrkeskategori bidrar med sin kunskap i utvecklandet av en integrerad vård kring patienten. 

Den fjärde och sista hörnstenen i den palliativa vården är kommunikation. Kommunikationen 

är avgörande för att vården skall bli framgångsrik och innefattar samtliga aktörer och 

mottagare inom den palliativa vården. 

  Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en vårdinsats inom den palliativa vården som kan 

bli aktuell då en person är i behov av en specialiserad, samordnad dygnet-runt-vård vid en 

livshotande sjukdom (Beck-Friis & Jakobsson 2012). Avancerad sjukvård i hemmet utgår, till 

skillnad från basal hemsjukvård, från ett sjukhus vilket innebär att den drabbade och dennes 

familj kan nyttja många av sjukhusets resurser så som personal och hjälpmedel, likväl som om 
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vården bedrivits på en institution. Då hemmet blir den plats där familjelivet nu tvingas 

samspela med sjukdom och vård krävs ett aktivt och kontinuerligt stöd från den professionella 

vården. Patient och närstående skall ses som en vårdenhet, och den palliativa vården bedrivs 

utifrån ett holistiskt perspektiv. De existentiella och psykosociala frågor som vårdenheten 

ställs inför är en lika väsentlig del att bemöta i den palliativa hemsjukvården som den aktiva 

symtomlindringen. 

 

2.2 Beslutet att vårdas och vårda i hemmet  

Sedan millenniumskiftet har den palliativa vården i Sverige tagit en allt större plats i 

människans egna hem än tidigare (Borstrand & Berg, 2009). Brist på vårdplatser, samt en 

genuin önskan från såväl närstående som patient ligger till grund för detta skifte. Men det 

framkommer även att närstående inte alltid sett detta som ett självklart och medvetet val utan 

snarare ett måste relaterat till de nerdragningar sjukvården står inför samt påtryckningar från 

vårdpersonal. Missnöje över hur vården av patienten bedrivs på sjukhus kan även ligga till 

grund för detta beslut (Bessa, Moore & Amey, 2011). Oro och rädsla över att vården inte 

skulle utföras med samma omsorg av vårdpersonal på en institution som av närstående i 

hemmet kan utgöra ytterligare anledning att välja hemsjukvård. Den kärlek de närstående har 

till patienten utgör en faktor i omvårdnaden som ingen vårdpersonal anses kunna möta upp.  

  Palliativ vård skall enligt en studie av Fisker och Strandmark (2007), i den utsträckning det 

går utföras i den miljö som patienten själv önskar och då beslutet att vårda och vårdas i 

hemmet tagits tillskrivs närstående en central plats och roll i vårdandet av patienten. Bakom 

beslutet ligger ofta en önskan och ett hopp om att den hemlika atmosfären skall bidra till att 

patientens sista tid skall bli en betydelsefull tid där dennes identitet bekräftas och där en 

familjär gemenskap kan bibehållas tills döden inträffar. Att fortsätta få ta del av vardagslivet i 

hemmet, omgiven av människor som patienten har en nära relation till och där denne ses som 

en sjuk familjemedlem snarare än en patient kan bidra till ett bibehållande av patientens 

autonomi och en ökad livskvalité. Enligt Leow och Chang (2011) påverkar patientens 

livskvalité under vårdperioden den närståendes psykiska mående och dennes upplevelse av 

hur mödosamt vårdandet i hemmet varit. De belyser även hur närstående ibland ställt sig 

tveksamma och ovilliga till att ta sig an uppgiften att vårda i hemmet då de tvivlar på sin egen 

förmåga att bistå patienten med den vård denne kräver. 

  Vårdtiden i hemmet har för många närstående upplevts som en intensiv tid (Borstrand & 

Berg, 2009). Hemmet ockuperades av teknisk apparatur och hjälpmedel och den normalitet 
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hemmet tidigare utgjort förändrades. Ett normalt familjeliv var också svårt att bibehålla då 

dörrarna måste öppnas för olika vårdpersonal vid dygnets alla timmar. För att den palliativa 

vården skall kunna ske i hemmet är det en förutsättning att de närstående orkar vara 

närvarande och delaktiga, utifrån sina egna förutsättningar. Det ställs ett stort krav på vården 

att stötta och bistå de närstående samt att identifiera deras förväntningar och förutsättningar 

inför vårdandet. Den inre process som uppstår i samband med förändringar i vår livssituation 

kan enligt Bridges (2009) beskrivas som en transition där vi lämnar en roll i antagandet av en 

ny och ett behov av stöd från utomstående kan uppstå i processen.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll inom den palliativa hemsjukvården 

Enligt Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livet slutskede (2013) 

bör sjuksköterskans arbete innefatta stöd till närstående genom hela vårdprocessen med syftet 

att förebygga ohälsa samt att optimera deras förmåga att hantera de svårigheter situationen 

medför. Begreppet närståendestöd innefattar såväl emotionellt stöd som behovet av praktiskt 

stöd. Närståendes behov av stöd kan variera under sjukdomsförloppet och fortlöper ofta även 

efter dödsfallet varpå stödet från vården inte ska avslutas i och med att patienten avlider. Den 

palliativa hemsjukvården ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens vilket innefattar 

skapande samt bibehållande av en kontinuerligt god relation till såväl patient som närstående 

(Borstrand & Berg, 2009). Sjuksköterskan ska ständigt utföra personcentrerad vård vilket står 

med i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och innebär att mål utformas samt vård 

utförs i samråd med patienten och närstående (Svensk sjuksköterskeförening-

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2017). Patientens samt anhörigas 

personliga önskemål, värderingar samt förmågor framträder och identifieras genom deras 

egna berättelser, i syfte om att värna om deras autonomi samt integritet. Detta går i allra 

högsta grad att tillämpa inom den palliativa vården och belyser vikten av sjuksköterskans 

relationsskapande roll. Att en förtroendefull vårdrelation mellan sjuksköterska, patient och 

närstående skapas tidigt i mötet ligger till grund för att en trygg palliativ vård ska kunna 

genomföras och ligger på sjuksköterskans ansvar (Friedrichsen, 2012). Då både patient och 

närstående hamnar i en beroendeställning relaterat till kunskapsbrist samt fysisk förmåga 

krävs att sjuksköterskan innehar ett ödmjukt förhållningssätt för att inte skapa en makt och 

beroenderelation. Sjuksköterskan har även en stöttande samt bekräftande roll inom den 

palliativa vården och syftar till att uppmuntra, informera, närvara samt underlätta för patienten 

och närstående. Att stötta en närstående och vägleda denne till att infinna sig i sin roll som 
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informell vårdgivare samt bekräfta dennes insatser ingår i sjuksköterskans profession inom 

den palliativa vården.  

 

2.4 Problemformulering 

Palliativ vårdform syftar till att stödja svårt sjuka och närstående till bibehållandet av en god 

livskvalité och en värdig död. Målet är att tidigt identifiera, förebygga och lindra symtom som 

kan uppstå vid svår och livshotande sjukdom. Andelen patienter som idag vårdas palliativt i 

hemmet ökar. Då hemmet blir platsen där vården bedrivs involveras de närstående i allt mer 

omfattande utsträckning. I samband med beslutet om att vårda patienten i hemmet uppstår 

förändringar som kan komma att utmana de närstående fysiskt och psykiskt. Med detta ställs 

ett stort krav på en ökad kunskap och beredskap hos sjuksköterskan i hur denne på bästa sätt 

kan bekräfta, stötta och vägleda de närstående i sin nya roll så att en positiv övergång skall 

kunna ske. För att detta ska ske på ett framgångsrikt sätt krävs att sjuksköterskan har 

förmågan att identifiera och bemöta de varierande behoven som uppstår under och efter 

vårdtiden. 

 

3 Syfte/Frågeställningar 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevelser av att bli en informell 

vårdgivare vid palliativ vård i hemmet. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Den valda teoretiska utgångspunkten för litteraturöversikten var William Bridges 

transitionsteori. Enligt Bridges (2009) en är transition en inre process som sker då vi 

genomgår en förändring. Denna process sker enligt modellen i tre steg där det första steget 

utgör slutet på en relativt stabil fas i livet som nu tvingas lämnas på grund av en förändring. 

Fasen kännetecknas av känslor som rädsla, otrygghet, förnekelse och frustration samt sätter 

människan i en otrygg situation då denne tvingas släppa taget av något som tidigare utgjort en 

trygghet. Fas två kan ses som bron mellan det gamla och det nya, ett ingenmansland mitt 

emellan två identiteter. Fasen kännetecknas av oro och osäkerhet inför den nya rollen då 

denne fortfarande vill hålla fast vid det gamla samtidigt som det samlas mod för att gå vidare 

genom transitionen. Den tredje och sista fasen som ingår i modellen inleds då tid för 

acceptans börjar infinna sig. Individen börjar här omfamna sin nya roll och utvecklar 

förmågor som behövs för att framgångsrikt axla ett nytt ansvar. Öppenhet för ny information 
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och kunskap infinner sig i fasen vilket möjliggör att en trygghet kan identifieras i den nya 

rollen.  

Bridges transitionsteori valdes som teoretisk utgångspunkt för denna litteraturöversikt då 

modellen är tillämpbar på samtliga transitioner människan går igenom (Bridges, 2009). Med 

kunskap om de olika faserna människan går igenom i en transition och hur de kan stöttas 

genom den kan teorin därmed utgöra ett verktyg för sjuksköterskan för att stödja patienter så 

väl som närstående då de genomgår en livsomvälvande förändring som medför en transition. 

Samtliga individer genomgår faser av en transition i olika takt. För att kunna ge ett adekvat 

stöd är det viktigt att sjuksköterskan identifierar vilken fas personen befinner sig i för att i sin 

tur kunna möta upp personen där denne då befinner sig.  

 

5 Metod 

Metoden för studien var en litteraturöversikt som strukturerats samt analyserats utifrån 

Fribergs metod (Friberg, 2012). En litteraturöversikt enligt Friberg är ett strukturerat sätt att 

skapa en överblick av det aktuella kunskapsläget genom en sammanställning av den aktuella 

forskningen kring ett avgränsat område inom vårdvetenskap. 

 

5.1 Litteratursökning 

En litteratursökning skedde i databaserna PubMed, Nursing and Allied health och CINAHL 

Complete utifrån sökord som kan relateras till författarnas syfte. Valet av databaser grundades 

i att de är välkända och erkända i det gällande sammanhanget vårdvetenskap (Karlsson, 

2012). De sökord som användes vid sökning av vårdvetenskapliga artiklar var palliaitive care, 

home nursing, spouses, home, adult, family role, home healthcare, family attitudes, 

caregivers. För att säkerställa att sökorden översattes korrekt användes ämnesordlistor eller 

tesaurusar för respektive databas vid sökningen (Östlundh, 2009). Sökorden matchades med 

MeSH termer samt Cinahl headings i syfte om att optimera resultaten av de valda sökorden. 

Ämnesorden kombinerades enligt boolesk sökteknik vilket syftar till att bestämma sambandet 

mellan de valda ämnesorden. De vanligaste förekommande operatorerna som används är 

AND, OR samt NOT vilka påvisar eller begränsar sambanden mellan de olika sökorden på 

olika sätt. I denna litteraturöversikt har enbart operatorn AND använts för att skapa en 

söksträng med hjälp av de valda sökorden. Sökningen begränsades sedan till att enbart visa 

”Peer Review” och ”full text” artiklar. Språket begränsades till Svenska samt Engelska och 

artiklarna författarna sökte avgränsades till att ha publicerats mellan åren 2000-2017. 
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Anledningen till det stora spannet mellan årtalen var att det författarna önskat titta närmare på 

var en subjektiv upplevelse av ett fenomen vilket sällan förändras drastiskt över tid. Samtidigt 

fanns en önskan om aktuell forskning och därför begränsades sökningen. Det första urvalet 

skedde genom att författarna läste igenom abstract i de artiklar som hade en relevant rubrik i 

relation till studiens syfte. De artiklar som bäst svarade på författarnas syfte valdes ut och 

studerades genom att bägge författarna läste dem flera gånger för att försäkra sig om att 

artikelns innehåll uppfattades enhetligt av författarna. Då flera av artiklarna som valts ut till 

resultatet var återkommande vid flera sökningar har författarna valt att enbart presentera dem i 

en sökning i matrisen (bilaga 1).  

 

5.2 Dataanalys 

Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån några av Fribergs (2012) kvalitetsgranskningsfrågor. 

Utvalda frågor var huruvida en tydlig frågeställning fanns, om syftet överensstämde med 

frågeställningen, om resultatet gav svar på artikelns syfte, om ett etiskt ställningstagande hade 

gjorts och om det fanns en teoretisk utgångspunkt. Efter det att artiklarna lästs igenom enskilt 

av författarna identifierades och diskuterades återkommande teman. Sammanställningen av 

teman resulterade i identifierandet av de huvudteman som kom att utgöra studiens resultat. I 

en efterföljande gemensam genomgång av samtliga artiklar identifierades gemensamma 

nämnare, likheter och skillnader i studiernas resultat och färgkodades samt grupperades in 

under passande teman och utgjorde grunden för en översiktstabell. De valda artiklarna fördes 

in i matrisen (bilaga 2). 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forsknings etik enligt Kjellström (2012) innebär att forskning alltid måste utgöras av etiska 

överväganden och ställningstaganden där människans värdighet och grundläggande rättigheter 

respekteras och skyddas. Etikens roll inom forskningen är att värna om och skydda de 

individer som deltar, men även de som väljer att avstå från ett deltagande. Forskningsetiken 

ställer krav på forskaren att ständigt reflektera över sitt handlande och bör genomsyra hela 

studien. Som stöd i detta finns etiska principer att luta sig mot, Kjellström nämner 

Belmontrapporten som en etisk plattform där respekt för människors autonomi och 

självbestämmande, göra gott principen och rättviseprincipen ska vara vägledande i arbetet.  

 Då inget tillstånd av en etisk kommitté krävdes för en litteratöversikt på grundnivå valde 

författarna, för att säkerställa att en etisk granskning gjorts, att enbart använda artiklar som 
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sökt och fått godkännande av den regionala etiska kommittén i respektive land. Författarna 

har diskuterat den egna förförståelsen och har med vetskapen om den försökt sätta den åt 

sidan genom att inkludera samtliga resultat som studierna kring det valda ämnet visar, det vill 

säga att inte låsa sig vid den egna förförståelsen. Författarna har inte aktivt letat efter 

forskning som gav stöd åt den egna förförståelsen men har heller inte exkluderat någon 

potentiell resultatartikel för att den stödjer den. Allt relevant material från de valda artiklarna 

har ingått i studien.  

 

7 Resultat 

Resultatet från litteraturöversikten utmynnande i fyra teman. 

 Påverkan på den egna livssituationen, rollförändringen, psykisk och fysisk påverkan 

 Den upplevda ensamheten i relation till andra 

 Betydelsen av stöttande relationer  

 Det meningsfulla resultatet av att ha vårdat i hemmet 

 

7.1 Påverkan på den egna livssituationen, rollförändringen, psykisk och 

fysisk påverkan 

Att ta sig an rollen som informell vårdgivare beskrevs av närstående som att kastas in i en 

livsomvälvande förändring där rutiner och livsmönster plötsligt bröts och medförde en social 

och existentiell förändring i livet (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Brobäck & Berterö, 

2003). Denna förändring var något närstående uppgav sig inte varit tillräckligt förberedda på 

(Brobäck & Berterö, 2003; Janze & Henriksson, 2014; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). Det ansvar som den 

nya rollen medförde innebar många nya uppgifter, utmaningar och erfarenheter. Somliga 

närstående tog på sig ansvaret för såväl omvårdnad som såromläggningar och medicinering 

för att bistå och stötta patienten (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; 

Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). Detta var något de sa sig inte haft någon formell 

utbildning för och uttryckte en osäkerhet kring. Livet i hemmet blev en balansgång då 

närstående växlade mellan rollen som enbart närstående och rollen av att vara den som skulle 

utföra kroppslig och ibland medicinsk omvårdnad till patienten (Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013). Omvårdnadsåtgärder som att sköta patientens hygien upplevdes av närstående 

som särskilt svårt och känsloladdat, men i strävan om att skydda och bistå patienten var detta 
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något de utfört trotts allt (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015; Hunstad & 

Foelsvik Svindseth, 2011; Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013).  

 Som närstående till en svårt sjuk patient tog de ofta på sig ansvaret att inta en ständig 

beredskap för att identifiera tecken på en plötslig försämring i patientens tillstånd 

(Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Janze & 

Henriksson, 2014; Brobäck & Berterö, 2003; Totman et al., 2015). Flera studier 

uppmärksammade hur de närståendes tid och liv utanför det egna hemmet begränsats avsevärt 

sedan de tagit sig an ansvaret för vården i hemmet (Brännström et al., 2007; Proot, Abu-Saad, 

Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003; Brobäck & Berterö, 2003; Munck et al., 

2008). Närstående i studien av Munck et al (2008) beskrev hur de hade ett behov av att 

bibehålla någon form av kontroll i den annars så kaotiska värld de levde i och att 

tillvägagångssättet för detta blev att de tog sin an det omfattande ansvaret för patienten i 

hemmet. Kontrollen försökte de bibehålla genom att vara fysiskt och mentalt närvarande 24 

timmar om dygnet. I sin strävan efter att vara konstant närvarande begränsades närståendes 

förmåga att upprätthålla sina egna intressen och sitt sociala liv (Munck et al., 2008; Proot et 

al., 2003; Brännström et al., 2007; Brobäck & Berterö, 2003). Orsaker som rädsla för att den 

sjukes tillstånd drastiskt skulle försämras eller att denne till och med skulle dö under tiden de 

var frånvarande utgjorde ett starkt argument till deras ovilja att lämna patientens sida (Munck 

et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003).  

  Ett återkommande tema i flera av studierna var hur rollen som informell vårdgivare 

medförde olika dimensioner av psykisk påfrestning hos de närstående (Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Brobäck & Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Totman et al., 

2015: Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012; 

Janze & Henriksson, 2014). Närstående levde nära sjukdom och svåra symtom och att vårda 

en patient i ett palliativt skede innebar en medvetenhet om dödens närhet och vetskapen om 

att de snart skulle förlora den de vårdat (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Janze & 

Henriksson, 2014). Att sätta sig själv i främsta rum var inte längre möjligt, närståendes egna 

behov och liv åsidosattes till fördel för patientens (Proot et al., 2003; Dahlbord-Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Munck et al., 2008; Ward-Griffin et al., 

2012; Brobäck & Berterö, 2003; Brännström et al., 2007; Totman et al., 2015). Att delta i 

aktiviteter utanför hemmet och uppleva glädje och skratt kunde generera i skuldkänslor och 

ånger eftersom patienten på grund av sjukdomen inte kunde delta. (Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013).  

  Att vara den som primärt närvarade och ansvarade för vården av patienten i hemmet 
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uppgavs som en tung börda och närstående upplevde krav från såväl sjukvård och patient, 

som från dem själva (Brobäck & Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Strävan 

efter att leva upp till dessa krav, kunde hos närstående resultera i känslor av otillräcklighet. De 

ifrågasatte ofta sina egna insatser och huruvida de någonsin skulle vara tillräckliga (Totman et 

al., 2015). Linderholm och Friedrichsen (2010) belyser hur psykiskt påfrestande det kan vara 

att leva med vetskapen om att så mycket ansvar vilar på den enskildas axlar. Närstående 

beskrev hur patienten förlitat sig på dem gällande vården, vilket gav dem känslan att de måste 

visa sig starka gentemot patienten och förmedla trygghet till denne. Känslor som hamnade i 

konflikt med detta, som osäkerhet, rädsla och ilska upplevdes som tabubelagda och var inget 

de ansåg sig kunna visa utåt (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Ward-Griffin et al., 2012; Proot et al., 2003). Patienten hade inte valt att 

bli sjuk och skulle därför inte belastas för det eller bråkas med, de beskrev hur de bet ihop då 

det helt enkelt kändes fel att föra en konflikt med en döende person (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Janze & Henriksson, 2014). 

 Det var en svår upplevelse för närstående att se patienten gå från att vara en självständig 

individ till att förvandlas och bli totalt beroende och hjälplös (Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Totman et al., 2015; Ward-Griffin et al., 2012; Jo et al., 2007; Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013, Munck et al., 2008; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). De fysiska och 

psykiska effekterna sjukdomen hade på patienten var för somliga närstående mycket svår att 

bevittna och förändringen kunde vara så dramatiskt att de hade svårt att vara nära patienten 

emot slutet (Munck et al., 2008).  

  I de situationer då patientens vårdbehov i och med en försämring blev allt mer 

överväldigande upplevde somliga närstående att de inte längre hade den mentala styrkan som 

krävdes för att orka fortsätta med vården i hemmet (Munck et al., 2008). Känslan av att inte 

längre vara kapabel till att genomföra vården i hemmet medför en känsla av otillräcklighet 

(Proot et al., 2003; Brännström et al., 2007; Munck et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003).  

Närstående kände sig nedslagna och otillräckliga i de fall där patienten vägrade hjälp från 

utomstående och/eller utvecklade symtom som de inte kunde lindra eller råda bot på (Munck 

et al., 2008). Komplexa symtom hos patienten och en total utmattning hos närstående uppgavs 

som de vanligaste orsakerna till att vården av patienten inte längre kunde skötas i hemmet. 

Närstående beskrev den maktlöshet de känt då de tvingats bevittna patientens svåra lidande 

och upplevde hur de själva förlorat fotfästet och kontrollen över situationen då de inte kunnat 

lindra symtomen. Trots den starka viljan att ha det primära ansvaret över vården så var detta 

inte alltid tillräckligt för att den närstående skulle orka hela vägen (Brobäck & Berterö 2003). 
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  Att vårda en patient i hemmet, som befinner sig i livets slutskede, var en uppgift som 

utmanat många närstående inte bara psykiskt utan även fysiskt (Brännström et al., 2007; 

Munck et al., 2008; Proot et al., 2003). Hemmet skulle skötas med allt vad det innebar och 

inköp skulle ske, något den närstående ofta blivit ensamt ansvarig för i och med patientens 

försämrade hälsa (Brännström et al., 2007). Närstående, som ibland själva led av fysiska 

nedsättningar, uppgav sig ha ställts inför mödosamma och fysiskt krävande uppgifter i och 

med vården i hemmet. Att hjälpa patienten med lägesändringar, stödstrumpor och daglig 

hygien nämns som särskilt slitsamma. En vanlig effekt vårdandet i hemmet haft på de 

närstående var förekomsten av sjuklig trötthet (fatigue), (Brobäck & Berterö, 2003; 

Brännström et al., 2007; Ward-Griffin et al., 2012; Totman et al., 2015; Proot et al., 2003; 

Janze & Henriksson, 2014; Jo et al., 2007; Munck et al., 2008). Närstående uppgav 

nattsömnen som ytlig och ofta bristfällig då de var uppe flera gånger per natt för att 

administrera läkemedel, hjälpa till med toalettbesök, samt bistå med lägesändringar 

(Brännström et al., 2007; Munck et al., 2008). Även om närstående uppgav sig ha övervägt 

åtgärder som att ta sömntabletter för att själva få en ordentlig och sammanhängande nattsömn 

hindrades de av rädslan för att då sova så tungt att de inte skulle höra patienten om denne var i 

behov av hjälp, eller missa symtom på smärta, oro eller ångest (Ward-Griffin et al., 2012).  

 

7.2 Den upplevda ensamheten i relation till andra 

I och med vårdandet i hemmet uppstod hos många närstående en känsla av ensamhet och 

utanförskap (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Proot et al., 2003; Ward-Griffin et al., 

2012; Brobäck & Berterö., 2003). Närstående upplevde hur de kontaktades av familj och 

vänner primärt i syfte om att uppdateras gällande patientens tillstånd och att intresset för de 

närståendes välmående minskat i och med insjuknandet av patienten (Proot et al., 2003; 

Ward-Griffin et al., 2012; Brobäck & Berterö, 2003). I studien av Ward-Griffin et al. (2012) 

beskrev närstående hur de upplevt det minskade intresset för dem hos familj och vänner, de 

beskrev hur de inte längre bjöds in till att delta i aktiviteter samt hur ingen längre frågade hur 

de mådde eller erbjöd hjälp eller assistans. Brännström et al. (2007) beskrev att i de fall då 

möjligheten till att dela allt ansvar med någon annan inte fanns upplevde närstående sig som 

mycket ensamma. De uppgav hur de känt sig osynliga i relation till patienten vilket medförde 

en upplevd existentiell ensamhet och många ansåg sig blivit lämnade med för mycket ansvar 

för en enskild person att bära (Dahlborg & Lyckhage Lindahl, 2013).  
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Då närstående sökte bekräftelse genom att exempelvis påtala den sjukliga trötthet de 

besvärades av upplevde de att omgivningen undvek att gå in på den verkliga betydelsen av 

deras uttalande (Proot et al., 2003).  

  I sin nya roll som informell vårdgivare uppstod förändringar i förhållandet till patienten 

(Janze & Henriksson, 2014; Proot et al., 2003; Totman et al., 2015). Närstående uppgav 

svårigheter i att kommunicera sin egen oro och rädsla till patienten, men även att bemöta 

patientens emotionella behov. I studien av Proot et al. (2003) framkom det att såväl patienter 

som närstående i försök att skydda varandra valde att inte prata öppet om sina tankar och 

känslor kring sjukdom och död. Resultatet av detta blev då istället att parterna gled allt längre 

ifrån varandra under vårdperioden vilket ledde till att närstående upplevde en ensamhet i sin 

relation med patienten. I syftet att skydda patienten från emotionell stress uppstod en ovilja att 

lyfta känsliga ämnen såsom patientens önskemål gällande död och begravning (Proot et al., 

2003; Totman et al., 2015; Brännström et al., 2007). Relaterat till detta upplevde närstående 

även en ensamhet i beslutsfattandet samt en oro för att inte tillgodose de önskemål patienten 

kan ha tänkas haft (Proot et al., 2003).  

 En känsla av ensamhet väcktes i de situationer då möjligheten att dela det vårdande 

ansvaret med den professionella vården inte fanns (Brännström et al., 2007; Brobäck & 

Berterö, 2003). En möjlig anledning till en bristande relation mellan de informella och 

professionella vårdgivarna kunde enligt närstående relateras till tidsbrist hos den 

professionella vården (Brobäck & Berterö, 2003). Närstående ansåg att det stöd som erbjöds 

av den professionella vården primärt riktade sig mot patienten och inte de närstående. Stunder 

fanns när de närstående upplevde att patienten pratade mer med den professionella 

vårdpersonalen när de närstående var frånvarande (Proot et al., 2003). Det fanns ett behov 

bland de närstående av emotionellt stöd från den professionella vården som inte alltid möttes 

upp. En närstående beskrev hur hon i sitt försök att förmedla sin uppgivenhet, istället för stöd, 

fick sömntabletter. Liknande resultat återfanns i studien av Linderholm och Friedrichsen 

(2010) där närstående i de situationer de efterfrågat hjälp och stöd från den professionella 

vården blivit besvarade med stöd, dock till patienten och inte till dem själva. Konsekvensen 

utav att som närstående inte ges möjlighet till att samtala kring sina tankar och känslor kunde 

leda till en ökad oro men även depression (Jo et al., 2007). 
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7.3 Betydelsen av stöttande relationer 

Närstående uppgav en önskan om att ha en god och öppen relation till den professionella 

vården (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Proot et al., 

2003; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al., 2007; Ward-

Griffin et at., 2012; Janze & Henriksson, 2014; Brännström et al., 2007; Munck et al., 2008; 

Totman et al., 2015). En god relation mellan närstående och den professionella vården ansågs 

ge närstående en trygghet i vetskapen om att ha en pålitlig part att dela det vårdande ansvaret 

med (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Totman et al, 2015). Enligt Brobäck och Berterö 

(2003) önskade närstående ses och bekräftas av den professionella vården som en väsentlig 

del i teamet kring patienten. Detta stämmer överens med resultatet i studien av Totman et al. 

(2015) och Brännström et al. (2007) då tillgänglighet, bekräftande och ett delat ansvar med 

den professionella vården var mycket uppskattat och viktigt för närstående. I studien av 

Hunstad och Foelsvik Svindseth (2011) beskrevs det hur relationen till de professionella 

vårdarna blivit nästintill familjär under de perioder då patientens behov krävt besök från 

teamet flera gånger om dygnet. Kontinuitet i vården ansågs som positivt och efterfrågades av 

närstående, då detta inte var möjligt uppstod ett hinder för att en god vårdrelation skulle 

kunna växa fram (Jo et al., 2007; Totman et al., 2015; Proot et al., 2003 ). I de fall där en 

kontinuerlig kontakt kunde bibehållas ledde det till att en förtroendefull relation infann sig 

och medförde en trygghet i vårdandet.  

  En konstant önskan om att erhålla information från den professionella vården kring 

patientens förväntade sjukdomsprogress och tillstånd identifierades bland de närstående 

(Proot et al., 2003; Ward- Griffin et al., 2012; Munck et al., 2008; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Janze & Henriksson, 2014; Brobäck & Berterö, 2003; Totman et al., 

2015). Närstående var ivriga att lära och ta del av information, att kunna samarbeta, och 

uppleva delaktighet ledde till att en positiv atmosfär i vårdandet uppstod (Brobäck & Berterö, 

2003; Proot el al., 2003). Närstående önskade att denna delaktighet skulle ha erbjudits 

spontant från den professionella vården vilket inte alltid var fallet och uppgav att information 

var något de aktivt behövt be om. Då närstående inte bekräftats och upplevt sig som en 

delaktig och värdefull komponent i vården infann sig känslan av ensamhet och utanförskap i 

relation till den professionella vården och patienten (Ward-Griffin et al., 2012). Närstående 

uttryckte bland annat att de professionella vårdgivarna skulle tagit sig mer tid till att lyssna till 

deras kunskap om patienten och hur denne fungerade (Brobäck & Berterö, 2003; Hunstad & 

Foelsvik Svindseth, 2011). Det var trotts allt de som kände patienten bäst, men upplevde sig 
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inte alltid bli bekräftade och betrodda för sin kunskap. 

 Stöttande relationer uppgavs av närstående kunna minska känslan av isolering som annars 

var vanligt förkommande (Totman et al., 2015; Brobäck & Berterö, 2003; Dahlborg Lyckhage 

& Lindahl, 2013; Proot et al., 2003). En ytterligare bidragande faktor var att ha någon att 

reflektera över situationen med vilket resulterade i en känsla av gemenskap (Totman et al., 

2015). Ett stöttande kontaktnät kring den närstående kunde ses i samband med de som hade 

en mer positiv upplevelse av vården i hemmet. Att ha ett kontaktnät bestående av familj och 

vänner bidrog med en känsla av tröst i vetskapen om att någon tänkte på dem och såg efter 

dem. Närstående hade en inneboende önskan om att någon kunde förstå vad de gick igenom 

och beskrev hur de små sakerna, som vetskapen om att någon fanns där och brydde sig om 

dem, kunde göra all skillnad i världen. Att erhålla emotionellt och praktiskt stöd från familj 

och vänner kunde även innebära tröst i försäkran av att de inte lämnades ensamma vare sig i 

vården eller efter att döden inträffat (Proot et al., 2003). Stöttande relationer till familj och 

vänner kan även utgöra en tillgång i de närståendes möjlighet till vila och återhämtning 

(Brobäck & Berterö, 2003).  

 

7.4 Det meningsfulla resultatet av att ha vårdat i hemmet 

Närstående uppgav att beslutet att vårda i hemmet var ett beslut de inte ångrat då det gav dem 

en känsla av tillfredställelse att kunna vårda och finnas där för den sjuke under dennes sista 

tid i livet (Munck et al., 2008; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Totman et al., 2015; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010). Närstående ansåg sig kunna hämta tröst i vetskapen om att 

de gjort allt de kunnat för patienten i den palliativa vården (Totman et al., 2015; Hunstad, 

Foelsvik Svindseth, 2011; Brännström et al., 2007). I studien av Hunstad och Foelsvik 

Svindseth (2011) uppgavs det hur de närstående som vårdat i hemmet kunde se tillbaka på 

vårdtiden utan att det medförde känslor av skuld och ånger vilket underlättade möjligheten att 

gå vidare i livet efter patientens bortgång. Trots att det varit en svår period och en tung 

uppgift att vårda i hemmet var närstående stolta över att de klarat av att bibehålla rollen som 

informell vårdare och såg det som ett privilegium att ha bistått med stöd och hjälp under 

sjukdomsperioden (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Att få vara tillsammans och göra saker 

ihop under den sista tiden väckte glädjefyllda känslor inom dem (Brännström et al., 2007). 

  För somliga närstående resulterade en acceptans för patientens öde i en vilja att utnyttja 

den sista tiden de hade tillsammans (Totman et al., 2015; Janze & Henriksson, 2014; Ward-

Griffin et al., 2012). Vården i hemmet blev därmed en självklarhet och medförde i många fall 
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en möjlighet till en fördjupad relation mellan patienten och närstående (Totman et al., 2015; 

Jo et al., 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010). De närstående som gett sitt löfte om att 

vården skulle ske i hemmet uttryckte vikten av att bibehålla detta löfte (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010;Totman et al., 2015;Brobäck & Berterö, 2003). I och med antaget av rollen 

som informell vårdgivare såg närstående en möjlighet att kunna visa omsorg och ge tillbaka 

all den kärlek de själva mottagit från patienten under åren och uppgav vårdandet som en chans 

till att få visa hur mycket de brydde sig (Brobäck & Berterö, 2003). Jo et al. (2007) beskriver 

hur sjukdomsperioden för somliga ledde till ett klimat där närstående och patient kunde prata 

öppet om svårigheter i situationen och inför framtiden.  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att bli en informell vårdgivare 

vid palliativ vård i hemmet. Den valda metoden för arbetet var en litteraturöversikt enligt 

Friberg (2012). Materialet för studien inhämtades från databaserna CINAHL Complete, 

PubMed och Nursing and Allied Health. Olika sökmetoder användes med hjälp av MeSH 

termer, tesaurus, Cinahl headings och fritextsökning för att få en överblick av det befintliga 

kunskapsläget i det valda området. I början av sökningen kombinerades olika sökord 

författarna ansåg kunde svara an på syftet. Sökorden omvandlades i tesaurus alternativt en 

ämnesordlista för att få en större bredd av sökorden. Då författarna påbörjade sin sökning i de 

olika databaserna fick de fram ett för lågt antal resultatartiklar, det framkom då att sökningen 

varit för snäv. Detta resulterade i att författarna minskade ner antalet termer per sökning och 

fick därigenom ett betydligt högre antal träffar per sökning innehållande allt fler relevanta 

artiklar. De begränsningar författarna använde i sökningarna var ”Peer reviewed, Abstract 

available, free full text” samt en begränsning till årtalen mellan 2000-2017. Dessa 

begränsningar kan ha påverkat resultatet av sökningarna men de ansågs nödvändiga för att det 

vetenskapliga innehållet i artiklarna skulle garanteras. Författarna är medvetna om att 

begränsningen från år 2000 kan ha bidragit till att relevanta artiklar fallit bort men 

begränsningarna upplevdes ändå som relevant då litteratur påvisat en ökning av vård i 

hemmet sedan 2000-talets början (Borstrand & Berg, 2009; Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

  I sitt urval valde författarna att inte exkludera artiklar relaterat till den geografiska 

positionen. Trots detta hade en betydande del av resultatartiklarna sitt ursprung i Norden. 

Författarna skulle i dagsläget kunnat tänka sig att enbart begränsa sig till forskning utförd i 
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Sverige alternativt i Norden för att få en tyngre relevans och större klinisk implikation för 

sjuksköterskan i Sverige. Medvetenhet finns i att en svaghet i studien kan identifieras relaterat 

till den ojämna fördelningen av artiklarnas geografiska ursprung då detta kan ha bidragit till 

ett färgat resultat orsakat av de olika vårdmentaliteterna. Vidare kan även diskuteras hur det 

engelska språket kan ha resulterat i svårigheter att tolka specifika ord då engelska inte är 

författarnas modersmål. Då resultatartiklarna valts ut uppmärksammades det hur samtliga 

artiklars metod var utav kvalitativ design. Författarna exkluderade inte aktivt artiklar av 

kvantitativ eller mixad metod men dessa kan ha försvunnit under urvalets gång då de inte 

innehållit tillräckligt beskrivande resultat. Då kvalitativ forskning sätter ord på subjektiva 

erfarenheter och upplevelser av ett specifikt fenomen ansågs de artiklar med denna typ av 

design som mest relevanta (Henricson & Billhult, 2012). I analysen av de utvalda artiklarna 

söktes likheter och olikheter genom att artiklarna lästes igenom såväl enskilt som gemensamt 

av författarna. Tillsammans kunde sedan författarna genom diskussioner enas om 

gemensamma teman med följande underteman som framkommit ur artiklarna. Svårigheter 

uppstod då resultatet skulle sorteras och författarna insåg att flera teman var svåra att placera 

in under ett specifikt undertema då delar av resultaten gick in i varandra. Detta resulterade i 

att författarna valde bort flera av de förbestämda undertemana för att få ett mer 

sammanhängande innehåll i resultatet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultaten visar att närstående upplevt vårdandet i hemmet som både positivt och negativt. De 

förändringar de närstående upplevt i och med sitt antagande av rollen som informell 

vårdgivare var något som majoriteten av dem inte ansett sig varit förberedda på. Enligt 

Bridges (2009) kan rollförändringen förstås som en transition då gamla roller utmanas och 

nya antas. Det går att identifiera en transition i de närståendes beskrivning av att kastas in i en 

livsomvälvande förändring. Närstående lämnar till stor del tidigare roller och sätt att leva på 

och träder istället in i en tid av anpassning och nyskapande för att kunna möta upp patientens 

behov. Att bli bekväm i sin roll som vårdgivare är viktigt för att vårdtiden inte skall bli alltför 

påfrestande för närstående. Genom att identifiera och stödja i de närståendes förutsättningar 

och hantering av transitionen kan sjuksköterskan fånga upp de närstående i behov av extra 

stöd och uppmärksamhet. Den första fasen av en transition är enligt Bridges (2009) en tid där 

bland annat frustration, sorg och osäkerhet är känslor som kan dominera tillvaron. Känslan av 

osäkerhet var något resultatet av litteraturöversikten kunde identifiera som vanligt 
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förekommande hos de närstående. I de situationer där sjuksköterskan misslyckats med att 

uppmärksamma det faktum att närstående genomgick en transition och inte kan möta upp 

behovet av stöd och vägledning, ledde detta till en bristfällig relation vilket lämnade 

närstående med en känsla av ensamhet och upplevelsen av att varken bli sedd eller hörd. 

Vikten av att identifiera en pågående transition samt bistå med stöd igenom den bekräftas av 

Periera och Rebelo Botelho (2011). I sin studie beskriver de hur närstående, om 

sjuksköterskan förbiser det faktum att de genomgår en transition, kan uppleva vårdtiden som 

negativ. Det kan diskuteras huruvida de närstående i litteraturöversikten fått tillräckligt med 

stöd igenom den transition de genomgått och om en god vårdrelation har skapas i samtliga 

fall. Enligt Friedrichsen (2012) ligger det på sjuksköterskans ansvar att en god vårdrelation 

kan skapas samt bibehållas och enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) skall 

sjuksköterskan bistå med att stärka närståendes förmåga till egenvård samt deras inflytande 

över den vård som sker, genom lämplig information och kontinuerlig kommunikation. Vår 

reflektion kring detta är att det i begreppet egenvård även kan innefatta att göra närstående 

medvetna om att de genomgår en transition för att hjälpa dem i acceptans och förståelse för de 

egna känslorna som kan uppstå.  

 Den upplevda ensamheten var ett återkommande tema och uppstod i relation till patienten, 

den professionella vården och övriga sociala relationer. Ett samband kunde ses mellan de 

närstående med god tillgång till sociala relationer, där emotionellt och praktiskt stöd erbjudits 

och de som haft en mer positiv upplevelse av att ha vårdat i hemmet. Litteratöversikten 

påvisar närståendes behov av avlastning samt att få komma ifrån det tunga ansvar de bar på 

men att det var något de inte alltid erbjudits möjlighet till. I en studie av Harding och 

Higginson (2003) framkom det att tjänster som skall erbjuda såväl praktiskt som emotionellt 

stöd för den närstående i vissa fall fanns att tillgå men i sin ovilja att lämna patientens sida 

valde somliga att avstå från denna tjänst. Detta bekräftar litteraturöversiktens resultat gällande 

de psykiska konsekvenserna vårdanderollen medför då många närstående upplevt att största 

delen av ansvaret för patienten vilade på deras axlar. Resultatet påvisade hur skuldkänslor 

väckts bland flera av de närstående i samband med att de önskat tid ifrån patienten vilket kan 

diskuteras som en möjlig orsak till varför flera närstående väljer att avstå från den avlastning 

som erbjuds. Vår reflektion kring detta är att ett flertal problem kan uppstå då de närstående 

inte erbjuds möjlighet till avlastning eller tar emot den erbjudna avlastningen. Att axla ett så 

mödosamt ansvar ensam kan komma att utsätta närstående för risker så som depression, 

utbrändhet samt en känsla uppgivenhet (Millberg, 2012). Resultatet i litteraturöversikten 

påvisar att i de fall då de närstående inte erbjudits avlastning eller då patienten frånsagt sig 
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hjälp från andra kan det resultera i en känsla hos de närstående av att inte räcka till när 

vårdtyngden ökar. Närstående i litteraturöversikten uppgav en känsla av maktlöshet då de 

tvingades bevittna patientens lidande och hur symtomen förvärrades med tid, vilket i sin tur 

resulterade i en känsla av att förlora kontrollen över situationen. Vår reflektion kring detta är 

att det kan ha uppfattats som lättare att hantera dessa symtom om de närstående ständigt haft 

någon ytterligare part att dela dessa svåra situationer med. Detta kan även ses i studien av 

Angelo, Egan och Reid (2013). I denna studie, där behovet av avlastning ses utifrån 

sjuksköterskans perspektiv uppmärksammades vikten av att närstående tillät sig själva till att 

upprätthålla sina egna intressen och behov. Det ansågs enligt sjuksköterskorna som minst lika 

viktigt att upprätthålla, som själva vårdandet av patienten och gav de närstående en möjlighet 

till att fly undan från den vårdande rollen för en kort stund. Med syfte att uppmuntra de 

informella vårdgivarna till att ta emot avlastning rekommenderade sjuksköterskorna i studien 

dem att tillfråga någon nära att stå till hands för att avlasta de närstående i de fall behovet 

uppstod. En reflektion kring detta är att om sjuksköterskan tidigt i relationen med de 

närstående informerar om betydelsen av stöd samt identifierar det enskilda behovet av 

stödjande insatser skulle detta kunna minska risken för att närstående, i de situationer 

avlastning skulle ha behövts väljer att tacka nej.  

I resultatet av litteraturöversikten framkom det att närstående inte ansett sig blivit 

tillräckligt förberedda på vad vårdandet i hemmet innebar i sin helhet. Detta bekräftas i 

studien Borstrand och Berg (2009) där det framkommer hur närstående uppgett sig i förväg 

tro att vården i hemmet skulle bli en positiv upplevelse utifrån massmedias målande bild av 

att vårdas och dö i hemmet som det ideala. I resultatet av vår litteraturöversikt framkom det 

att närstående upplevt brister i vårdpersonalens uppmärksammande i deras behov av praktiskt 

stöd och information vilket även överensstämmer med studien av Brazil, Bainbridge och 

Rodriguez (2010). För en närstående som kanske aldrig tidigare varken stött på eller utfört 

praktiska moment så som att administrera injektioner samt andra läkemedel, sköta någon 

annans intima hygien eller bistå vid lägesändringar kan detta upplevas som svårt. Det fanns en 

gemensam samstämmighet bland de närstående i vårt resultat gällande den upplevda bristen 

på adekvat stöd från vårdpersonalen. Med syfte att vilja bistå med så god vård som möjligt 

samt öka sin beredskap vid plötsliga förändringar i patientens tillstånd fanns en efterfrågan 

om att lära sig dessa moment. Utifrån det resultat litteraturöversikten påvisat bör det 

diskuteras hur de närståendes behov av praktisk information och stöd bättre kan mötas upp av 

vårdpersonal. En reflektion av den identifierade bristen utifrån resultatets artiklar är huruvida 

sjuksköterskorna initierat till enskilda samtal med de närstående där de kunnat prata fritt och 
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öppet om sina känslor och förväntningar inför vårdandet. Det kan utifrån Bridges (2009) 

transitionsteori konstateras att behovet av information och stöd är konstant och oberoende av 

vart i transitionen människan befinner sig. Sjuksköterskan bör dela sin uppmärksamhet mellan 

patient och närstående för att kunna fånga upp enskilda behov av stöd och information 

(Milberg, 2012). I vårt resultat har vi kunnat se hur närstående och patienter valt att inte prata 

öppet om sina känslor i syfte om att skydda varandra från en ytterligare påfrestning de ansett 

att deras känslor skulle kunna orsaka. Detta belyser vikten av att erbjudas stödjande samtal 

med den professionella vården i avskildhet från patienten. Otydlighet samt bristande 

kommunikation kan komma att resultera i misstro och missmod gentemot den professionella 

vården. Detta bekräftas i studien av Topf, Robinson & Bottorff (2013) som beskriver hur 

närstående, då de inte ansett sig lyssnade på, tappat tilltron till vården. I och med detta anser 

författarna att tydlighet i kommunikationen är mycket viktigt för att missförstånd och falska 

förhoppningar skall undvikas i så stor utsträckning som möjligt. 

 De närstående i litteraturöversikten som klarat av att hålla sitt löfte om att låta patienten få 

dö i sitt egna hem hade lättare för att nå en acceptans i och med dödsfallet. Diskussion bör här 

föras kring orsaken till varför somliga närstående klarar av att bibehålla detta löfte medan 

andra tvingas bryta det på grund av att den egna hälsan påverkats för mycket. De studier i 

litteraturöversikten som undersökt närståendes känslor kring betydelsen av att ha bibehållit 

sitt löfte påvisade även svårigheter i kommunikation med den professionella vården. De 

uttryckte en tacksamhet över att professionell hjälp fanns att tillgå men upplevde trots detta 

sig som väldigt ensamma i sin vårdanderoll. Vår reflektion kring detta är hur närstående, i de 

fall de lämnas ensamma med för mycket ansvar, upplevda krav, brist på adekvat stöd, 

information samt en avsaknad av en ytterligare part att dela det vårdande ansvaret med kan 

komma att avbryta vårdandet i hemmet. Det kan tänkas att de närstående som slutligen 

avbryter vårdandet i hemmet påverkas mer negativt under än längre tid både psykiskt och 

fysiskt efter dödsfallet än de som bibehåller sin vårdanderoll. Då döden inträffat uppstår inom 

många närstående känslor som ångest, ilska och skuld (Grimby & Johansson, 2012). Det bör 

diskuteras huruvida dessa känslor förvärras i de situationer där ett löfte getts och sedan inte 

kan hållas samt vilka ytterligare krav det ställs på sjukvården att följa upp dessa närstående 

efter dödsfallet. Studien av Topf, Robinson och Bottorff (2013) bekräftar denna reflektion och 

beskriver hur flera närstående som inte erhållit adekvat stöd slutligen valt att avbryta vården i 

hemmet. De närstående som slutligen bröt löftet de gett patienten lämnades efter dödsfallet 

kvar förkrossade och ångestfyllda. De uppgav under en lång tid efter dödsfallet hur de känt att 

de svikit patienten då de inte lyckats uppfylla dennes önskan.  
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8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet av författarnas litteraturöversikt påvisar hur många närstående inte ansett sig 

förberedda på de mångfaldiga förändringar vården i hemmet faktiskt innebar. I och med detta 

har en förbättringspotential identifierats kring sjuksköterskans ansvar i att skapa en god 

relation med de närstående tidigt i mötet. Författarna i denna litteraturöversikt har 

uppmärksammat betydelsen av att sjuksköterskan tidigt i mötet informerar de närstående om 

innebörden av att vårda i hemmet. Det har påvisats i resultatet att vårdandet i hemmet kan 

komma att bli en tung börda att bära vilket är viktigt att informera om. Tillsammans med den 

närstående bör sjuksköterskan identifiera resurser, problem samt brister, i syfte om att bistå 

med stöd då olika behov dyker upp under vårdtiden. Det ligger på sjuksköterskans ansvar att 

främja hälsa samt bistå närstående till att uppnå välbefinnande och livskvalité trots närvaron 

av sjukdom och död.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna har utifrån de analyserade artiklarna uppmärksammat ett återkommande tema hos 

de närstående av att inte vara tillräckligt förberedda på vad vårdandet i hemmet skulle få för 

inverkan på deras tillvaro och liv. Detta skulle kunna tyda på att ytterligare forskning kring 

närståendes förväntningar inför vårdandet i hemmet kan vara aktuell. Genom att identifiera 

förväntningar, justera orealistiska sådana, och sedan utvärdera hur den professionella vården 

levt upp till dem kan en mer realistisk bild av vårdtiden i hemmet under ett palliativt skede 

ges till närstående i framtiden. Detta för att kunna ge närstående en realistisk bild av den 

kommande vårdtiden och för att få en bättre förståelse för vilka faktorer de närstående anser 

som viktigast initialt. 

 

9 Slutsats 

Närstående upplevde vårtiden i hemmet som mentalt och kroppsligt påfrestande. 

Konsekvenserna vårdandet kom att ha på deras egna liv och tillvaro var något de inte ansett 

sig ha varit förberedda på och hade önskat mer stöd i, och information från den professionella 

vården. Närstående upplevde att krav ställts på dem från många håll vilket lämnade dem med 

en känsla av otillräcklighet då de inte ansett sig kunna möta upp dessa krav. Känslan av 

ensamhet växte sig stark då de inte erbjöds stöd från andra i dessa situationer. En god 

kommunikation till, och stöd samt uppmuntran från den professionella vården var avgörande 

för att närstående skulle finna trygghet i sin vårdanderoll. Att ses som en del i vårdteamet 



21 (36) 
 

kring patienten var en viktig del i bekräftandet av deras insatser. Att ta sig an rollen som 

informell vårdgivare i hemmet ansågs initialt som en möjlighet för att kunna värna om 

patienten och att uppleva någon form av kontroll över situationen. Vidare medförde 

rollförändringen en påtaglig förändring i de närståendes sociala liv och vardag vilket innebar 

att egna intressen och behov fick stå åt sidan. Att bibehålla rollen som informell vårdgivare i 

hemmet ansågs som väldigt viktigt. De närstående som orkat med till slutet ansåg sig kunna 

hämta tröst och stöd i det faktum att de kunnat uppfylla en sista önskan samt i att fått dela den 

sista tiden tillsammans med patienten.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

PubMed 28/10 (MeSH) ”Adult” and 

(MeSH)”Home 

Nursing” and 

(MeSH)”Palliative 

care” 

79 Full text, Peer reviewed, 

2000-2017, Engelska & 

Svenska, Humans 

24 8 Totman, Pistrang, Smith, Hennessy & 

Martin (2015) 

 

Cinahl 26/10 ”Home nursing” AND 

”palliative care” 

74 Full text, Peer reviewed, 

2000-2017, Engelska & 

Svenska.  

7 7  Dahlborg Lyckhage & Lindahl (2013) 

Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 

(2012) 

Munck, Fridlund & Mårtensson (2008) 

Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, 

Luker & Widdershoven (2003)  
Cinahl 26/10 ”Spouses” AND 

”Palliative care” AND 

”Home” 

18 Full text, Peer reviewed, 

2000-2017, Engelska & 

Svenska. 

5 4 Hunstad Foelsvik & Svindseth (2011) 

Cinahl 26/10 ”Palliative care” AND 

”Family role” 

28 Full text, Peer reviewed, 

Abstract available, 2000-

2017. Engelska.  

7 3 Janze & Henriksson (2014) 

Linderholm & Friedrichsen (2010) 

CINAHL 

Complete 27/10 
”Palliative care” AND 

”Home healthcare” 

AND ”Family attitudes” 

37 Full text, Peer reviewed, 

2000-2017. Engelska & 

Svenska.  

6 4 Brobäck & Berterö (2003) 

Nursing and allied 

health (6/11) 
”Home nursing” AND 

”Palliative care” AND 

”Caregivers” 

29 Full text, Peer reviewed. 

2000-2017, Engelska & 

Svenska. 

5 3 Jo, Brazil, Lohfeldt & Willison (2007) 

En fritextsökning gjordes på artikeln av Brännström, Ekman, Boman & Strandberg i CINAHL Complete 17-10-27.   
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Brobäck, G., & 

Berterö, C. 

How next of kin 

experience palliative 

care of relatives at 

home 

2003, Sverige, 

European journal of 

cancer care. 

Att identifiera och beskriva 

närståendes erfarenheter av 

palliativ vård i hemmet. 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: Sex närstående. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna, vägledande 

frågor. 

Analys: Giorgi´s 

fenomenologiska 

analysmetod. 

Resultatet av studien delades in i fem 

teman, anpassning, medvetenhet, att bli 

sedd som en person, emotionella effekter 

och känslan av osäkerhet. Känslan av 

otillräcklighet var ett fenomen som 

genomsyrade alla fem teman i resultatet. 

Eftersom närstående har en så betydande 

roll i den palliativa vården i hemmet är det 

av viktigt att främja känslor av kontroll och 

självtillräcklighet. 

Brännström, M., 

Ekman, I., & 

Strandberg, G. 

Beeing a close relative 

of a person with severe, 

chronic heart failure in 

a aplliative advanced 

home care-a comfort 

but also a strain. 

2007. Sverige, 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

Att belysa innebörden av att 

vara en närstående till en 

person med svår hjärtsvikt 

inom palliativ hemsjukvård.   

Metod: Kvalitativ 

(fenomenologisk 

hermeneutisk metod).  

Urval: Fyra närstående. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor. 

Analys: Tematisk, 

strukturerad analys. 

Innebörden av att vara närstående till en 

person med allvarlig hjärtsvikt beskrivs som 

att följa de livshotande upp- och nedgångar 

personen med hjärtsvikt genomgår. Detta 

betyder att vara den som primärt är ansvarig 

i hemmet för att identifiera tecken på en 

försämring, alltid redo att bistå och 

förmedla trygghet till den sjuka. Det innebär 

också att närstående, i de djupaste svackor 

patienten har, vara den som avgör när det är 

dags att kalla in vårdtemat och behöva 

förlita sig på deras förmåga att dyka upp i 

tid för att lindra symtom närstående själva 

inte kan. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Dahlborg- 

Lyckhage, E, 

Lindahl, B 

Living in liminalty-

Being simultaneosly 

visible and invisible: 

Caregivers´Narratives 

of palliative care 

2013, Sverige, Journal 

of Social work in end –

of-life & palliative 

care. 

Att beskriva och tolka det 

meningsbärande med att vara 

vårdgivare till en närstående 

som är i obotligt sjuk 

Kvalitativ metod, 

Fenomenologisk 

hermeneutik.  

Urval: Sex närstående 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Narrativ tematisk 

analys. 

Resultatet visade att en potentiell risk för 

närstående i att lämnas ensamma med det 

primära ansvaret för vården i hemmet av en 

döende person som står denne nära. I och 

med detta uppmärksammas den 

professionella vårdens ansvar att svara an 

på de ofta outtalade behov närstående har i 

och med den palliativa vården i hemmet. 

Detta är framförallt viktigt i de fall det 

kommer till kroppslig vård samt medicinska 

behandlingar. Då familj och vänner är 

frånvarande ställs ett etiskt krav från vården 

i att kompensera denna brist på stöd som då 

uppstår. 

Hunstad, I., & 

Foelsvik 

Svindseth, M. 

Challanges in home-

based palliative care in 

Norway: a qualitative 

study of 

spouses´experiences 

2011. Norge. 

Internationa Journal of 

Palliative Nursing 

Att utforska frågan kring vad 

som möjliggör en 

kvalitetsvård i livets 

slutskede. 

Metod: Kvalitativ 

(Systemteori.)  

Urval: Nio änklingar. (n:9). 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Ingen av deltagarna i studien hade planerat 

att ge palliativ vård i hemmet, men ingen av 

dem ångrade att hemmet blev platsen för 

vården. Faktorer som ansågs var viktiga för 

att uppnå en god palliativ vård i hemmet var 

möjligheten att få hjälp dygnet runt från den 

professionella vården, holistisk vård och 

bekräftande gällande den betydelse 

närstående har i sin vårdanderoll. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Janze, A., & 

Henriksson, A. 

Preparing for palliative 

caregiving as a 

transition in the 

awareness of death: 

Family carer 

experiences 

2014. Sverige. 

Internationel journal of 

palliative nursing. 

Att utforska närståendes 

vårderfarenhet, utifrån 

partners berättelser om att 

förbereda sig inför 

vårdanderollen. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Sex närstående 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Förberedelserna för vårdandet kunde delas 

upp i två teman. ”Att leva med osäkerheten, 

fokusera på nuet och förbereda sig för 

framtiden” samt ”Förberedelsen för vården i 

en transition till en ny roll” Det 

genomgående temat i studien var 

förberedelsen med vetskapen om dödens 

närhet och genomsyrade hela resultatet. 

Förberedelsen innebar att kunna hantera de 

förändringar i livet som uppstod, att leva i 

osäkerheten och att genomgå en transitioner 

mot nya roller. 

Jo, S., Brazil, K., 

Lohfeld, L., & 

Willison. 

Caregiving at the end 

of life: Perspectives 

from spousal caregivers 

and care recipients 

2007. Canada. 

Palliative and 

supportive care. 

Att undersöka vårdgivare och 

vårdtagares erfarenheter av 

palliativ vår i hemmet. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 10 närstående samt 10 

Patienter. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

De närstående ansåg att vården av patienten 

kunde ses som en förlängning av 

familjerelationen och där det vårdande 

ansvaret växte med tiden. Vårdgivarna 

ansåg att vårdandet medfört negativa 

aspekter för dem som ekonomiska förluster, 

fatigue, depression, ilska och sorg. De var 

tacksamma för det stöd de fått från den 

professionella vården men det identifierades 

i berättelserna ett behov av mer stöd än det 

som erbjudits. Det identifierades svårigheter 

att kommunicera med den professionella 

vården. Trotts de många svårigheter vården 

i hemmet medfört var närstående positiva 

och ansåg att vården i hemmet bidragit till 

en förbättrad relation mellan dem och 

patienten. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Linderholm, M., 

& Friedrichsen, M 

Family 

Caregivers´Experiences 

of their role in 

palliative home care 

2010. Sverige. 

Cancer nursing 

Att utforska hur de informella 

vårdgivarna/närstående 

upplevde sin vårdande roll 

och det stöd de fått under 

patientens sjukdomstid och 

efter att döden inträffat. 

Metod: Kvalitativ, 

(Hermeneutisk) 

Urval: 13 närstående. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor. 

Analys: Hermeneutisk analys 

Att som närstående bli en informell 

vårdgivare föll sig naturligt då en 

familjemedlem drabbats av allvarlig 

sjukdom. Att bli den som ansvarade för och 

hade kontroll över vården i hemmet togs 

emot mer eller mindre frivilligt av de 

närstående. Som informella vårdgivare 

upplevde de ett utanförskap och en 

maktlöshet i de tillfällen då de inte lyckats 

skapa en relation till de professionella 

vårdgivarna. För att de informella 

vårdgivarna skulle uppfatta sig som sedda 

var det väsentligt för dem att få berätta om 

sin egen stödjande roll i vården. 

Munck, B., 

Fridlund, B., & 

Mårtensson, J. 

Next-of-kin caregivers 

in palliative home care-

from control to loss of 

control. 

2008, Sverige, Journal 

of advanced nursing. 

Att beskriva situationer som 

påverkar närståendes förmåga 

att klara palliativ vård i 

hemmet. 

Metod: Kvalitativ metod av 

explorativ och beskrivande 

design (CIT)  

Urval: Nio närstående. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade Intervjuer.  

Analys: Kvalitativ analys 

enligt CIT. 

Resultatet av studien delades in i två 

huvudteman bibehållande av kontroll och 

förlust av kontroll. De närstående försökte 

bibehålla en känsla av kontroll genom att ta 

på sig ansvaret att tillgodose patientens 

behov, men ansåg sig förlora kontrollen i 

samband med att den professionella vården 

var otillräcklig och deras ork och energi inte 

längre räckte till. Då allt svårare symtom 

uppstod, och inte kunde kontrolleras 

upplevde de närstående att de tappade 

kontrollen över situationen. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Proot, I M., Abu-

Saad H H., 

Crebolder, H F J 

M., Goldsteen, 

M., Luker K A., & 

Widdershoven, G 

A.M. 

Vulnerability of family 

caregivers in terminal 

palliative care at home; 

balancing between 

burden and capacity 

2003, Nederländerna, 

Scandinavian journal 

of caring sciences 

Att utforska 

närståendevårdares 

erfarenheter och behov 

relaterat till palliativ 

hemsjukvård och det stöd de 

fått. 

Metod: Kvalitativ, Grounded 

theory.  

Urval 13 Närstående. 

Datainsamling: Intervjuer 

med öppna frågor.  

Analys: Constant comparativ 

metod.   

I studiens resultat identifierades sårbarhet 

som en kärnkategori. Vårdandet av en 

patient i ett palliativt skede hemma krävde 

en kontinuerlig balans hos de närstående 

mellan vårdbördan och kapaciteten att klara 

av. En mängd faktorer spelar in i 

närståendes förmåga att hålla denna balans. 

Vårdbördan i sig, begränsning av 

aktiviteter, rädsla, osäkerhet, ensamhet, att 

möta döden, brist på emotionellt, praktiskt 

och informativt stöd identifierades som 

faktorer som kan öka närståendes sårbarhet 

och kunde leda till fatigue och utbrändhet. 

Att fortsätta med tidigare aktiviteter, 

uppleva hopp, bibehållandet av kontroll och 

bra stöd och uppbackning ansågs som 

faktorer som kunde minska närståendes 

sårbarhet och kunde skydda mot fatigue och 

utbrändhet. 

Totman, J., 

Pistrang, N., 

Smith, S., 

Hennessy, S., & 

Martin, J. 

”You only have one 

chanse to get it right”: 

A qualitative study of 

relatives´experiences of 

caring at home for a 

family member with 

terminal cancer. 

2015. England. 

Palliative medicin 

Att utforska känslomässiga 

förändringar hos närstående 

som utövar palliativ vård i 

hemmet och deras erfarenhet 

av vårdpersonalens insatser. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 15 närstående. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys. 

Deltagarnas erfarenheter av att bli en 

informell vårdgivare och deras uppfattning 

av det stöd de fått från den professionella 

vården var mycket varierat. Analysen av 

resultatet genererade i 15 teman som 

organiserades i fyra kategorier, Ansvar, 

Isolering, död och meningsfullhet. De 

professionella vårdgivarna ansågs som såväl 

hjälpande som stjälpande i de närståendes 

ögon gällande att bemöta de utmaningar de 

stod inför. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Ward-Griffin, C., 

McWilliam, C. L.,  

& Oudshoorn, A 

Relational Experiences 

of family caregivers 

providing home_based 

end-of-life care. 

2012, Canada, Journal 

of family nursing 

Att ur de närståendes 

perspektiv undersöka de 

relationella 

erfarenheterna/upplevelserna 

av att ge hembaserad vård i 

livets slutskede. 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: Fyra närstående. 

Datainsamling: Fyra till sex 

djupgående 

semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Kvalitativ analys. 

Upplevelsen av att, som närstående utöva 

hembaserad palliativ vård porträtteras i 

studien som tre dialektiska relationella 

vårdupplevelser/erfarenheter. 1) prioritering 

av vårdtagarens behov - ignorerandet av de 

egna behoven. 2) Känslan av samvaro -

känslan av isolering 3) Jonglera för att 

mäkta med – Kampen för att överleva. 

 


