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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Hemsjukvård är en växande och skiftande vårdform i Europa. De närståendes 

omvårdnadsinsatser är ofta avgörande för en fungerande hemsjukvård. 

Närståendevård kan samtidigt medföra risker för de närståendes hälsa. 

Styrdokument för hälso- och sjukvården betonar vikten av patientens och de 

närståendes delaktighet i vårdens utformning och utförande. Hemmet utgör 

en speciell vårdkontext, som visats påverka vårdpersonalens och patienternas 

upplevelser - troligen också de närståendes. 

Syfte: Att, i en europeisk kontext, beskriva de närståendes upplevelser av 

delaktighet i hemsjukvård. 

Metod: 
Litteraturöversikt av kvalitativa vetenskapsartiklar. Tre elektroniska 

databaser genomsöktes och elva studier, utgivna mellan 2013 och 2018, 

inkluderades. Genom kvalitativ dataanalys identifierades teman som präglade 

de närståendes upplevelser av delaktighet med hemsjukvården. 

Resultat: 
Analysen fann tre teman: de närstående utför omvårdnadsprocesser, de 

närstående griper efter hemsjukvården, samt vårdarnas makt över hopp och 

förtvivlan.  

Diskussion: 
Resultaten diskuterades utifrån Andersheds och Ternestedts teori om 

närståendes delaktighet. Studier om hopp och fasta vårdkontakter satte 

resultaten i kontext. De närståendes upplevda ansvar och resurser 

diskuterades som förutsättningar för delaktighet.  

Nyckelord: 
Hemsjukvård, närstående, delaktighet 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
Home health care comprises an increasing and diverse range of services 

throughout Europe. In order to work, these services often rely on care 

performed by informal caregivers. Informal care can entail risks to the 

relatives’ health. Legal and policy documents stress the importance of 

patients’ and relatives’ participation in health care decisions and delivery. 

The home as a care context has been found to influence the patients’ and 

health professionals’ experiences, and should be studied also from the 

relatives’ perspective.  

Aim: 
To describe informal caregivers’ experiences of participation in home health 

care, in a European context. 

Method: 
Review of qualitative literature. Three electronic databases were searched, 

and eleven studies, published between 2013 and 2018, were identified for 

inclusion. Through qualitative content analysis, themes that defined the 

informal caregivers’ experiences of participation were identified. 

Results: 
Three themes were formulated: relatives perform care processes, relatives 

grasp at the home health care service, and care professionals mediate hope 

and despair.  

Discussion: 
The results were discussed in relation to Andershed’s and Ternestedt’s 

theory of relatives’ involvement. Studies of hope and case management 

contextualized the findings. The informal caregivers’ perceived 

responsibility and resources were discussed as conditions of participation.  

Keywords: 
Home health care, informal caregivers, participation 
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1 Inledning 

Skulle du vilja vårdas i hemmet om du hade behov av det? Hur skulle det kännas om någon av 

dina närmaste fick vård i ert gemensamma hem, och om vårdpersonal kom in i era liv? Dessa 

frågor väcktes under författarnas verksamhetsförlagda utbildning i primärvårdens 

hemsjukvård. Att som vårdare möta patienter och närstående i deras hem, påverkade arbetet. 

Nya utmaningar framträdde, och vården tycktes handla om andra värden än de som dominerar 

på vårdinrättningar. Där vårdinrättningar hjälper vårdpersonalen att fokusera på enskilda 

sjukdomar och hälsoproblem, riktar hemmet uppmärksamheten mot hälsa som 

helhetsupplevelse, styrd av högst skiftande och individuella faktorer, upplevde författarna. 

Patientens vardagsliv och dess villkor, som vid mottagningsbesök eller sjukhusvistelser bara 

antyds eller beskrivs i ord, tillåts i hemsjukvården framträda i detalj och över tid. Likaså de 

närstående, vars hem och liv också tas i anspråk av hemsjukvården. Vad innebär 

hemsjukvården för dem, och vilket inflytande har de? Hur kan vårdpersonalen förstå och 

förhålla sig till dem? Ett intresse väcktes att studera hur de närstående upplever att sjukvården 

kommer in i hemmet. 

 

2 Bakgrund 

Hemsjukvård i Sverige och Europa 

Hemsjukvård definieras av Socialstyrelsen (2014b) som medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering samt omvårdnad som sker i patientens hem, och utförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal, eller vårdpersonal med delegering. I Sverige sker hemsjukvård ofta i 

samklang med den kommunala hemtjänsten, som utför social omsorg samt delegerade 

sjukvårdsuppgifter. Basal hemsjukvård utförs vanligen i kommunal regi, och omfattar 

exempelvis läkemedelsadministration, såromläggning, katetervård och provtagning, samt 

bedömning, behandling och utvärdering (Socialstyrelsen, 2014b). I Sverige år 2016 fick 

omkring 280 000 äldre personer kommunal hemsjukvård i ordinärt boende (Socialstyrelsen, 

2018). Utöver primärvårdens hemsjukvård finns i Sverige avancerad hemsjukvård, som 

landstingen ansvarar för (Socialstyrelsen, 2014b). Den kan vara såväl somatisk som 

psykiatrisk, och tillhandahåller sjuksköterske- och läkartillgång hela dygnet. Avancerad 

hemsjukvård möjliggör sammansatta medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar och 

behandlingar, samt infusioner och transfusioner. Palliativ vård i livets slutskede utförs inom 

både basal och avancerad hemsjukvård. Den aktuella studien följer Socialstyrelsens (2014b) 
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definition av hemsjukvård, men begränsar sig till insatser i ordinärt boende, och fokuserar på 

den grundutbildade sjuksköterskans kompetensområde. 

 

En växande vårdform 

Merparten av tillfrågade européer skulle föredra att deras närstående fick vård hemma och 

inte på institution, vid långvariga omvårdnadsbehov (Europeiska Kommissionen, 2007). Vad 

gäller livets slut önskade också de flesta tillfrågade, såväl allmänheten som personer med 

livshotande sjukdom, att dö hemma (Gomes, Calanzani, Gysels, Hall & Higginson, 2013). 

Andelen äldre ökar i befolkningen, och därmed förekomsten av långvariga sjukdomar och 

multisjuklighet (Socialstyrelsen, 2014b). Denna demografiska utveckling medför att det 

samlade behovet av hälso- och sjukvård i Europa förväntas öka (Boerma & Genet, 2012). För 

varje person över 65 år finns idag fyra i arbetsför ålder, 2050 förväntas de vara endast två. 

Detta väcker frågor om sjukvårdens framtida utformning. Hemsjukvården förväntas växa av 

flera skäl. Utöver allmänhetens preferenser, har exempelvis ny teknik för kommunikation och 

medicinsk behandling utökat hemsjukvårdens möjligheter.  

 

Heterogen hemsjukvård i Europa      

Hemsjukvården i Europa är heterogen och svåröverblickbar, enligt en litteraturgenomgång av 

Genet m.fl. (2011). Det finns stora skillnader i finansieringen av och tillgången till 

hemsjukvård. Flera länder har utvecklat hemsjukvårdens valfrihet utifrån ett kundperspektiv, 

med beställar-utförar-modeller och offentlig-privat samfinansiering. Uppdelningen mellan 

sjukvård och social omsorg finns i flertalet länder, och de finansieras generellt av olika medel. 

Flera länder rapporterar om utmaningen att integrera hemsjukvård med annan hälso- och 

sjukvård samt social omsorg. 

I Skandinavien och Nederländerna återfinns den mest omfattande, och i östeuropa den 

minst omfattande hemsjukvården i Europa (Garms-Homolová m.fl., 2012). I Skandinavien får 

relativt många patienter hemsjukvård, även om behoven och insatserna är relativt små. I 

Grekland erbjuds hemsjukvård endast åt de sjukaste, som får omfattande 

hemsjukvårdsinsatser, medan personer med mindre vårdbehov är hänvisade till 

mottagningsbesök och närståendevård. Villkoren för att få heminsatser skiftar inom och 

mellan länderna. Ofta är tillgången större i städerna än på landsbygden.  
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Hemmet - både privat sfär och arbetsplats  

I en kvalitativ studie med personer i olika åldrar, studerades upplevelsen av att vara hemma 

(Zingmark, Norberg & Sandman, 1995). Genomgående i upplevelsen var känslor av trygghet 

och samhörighet med någon eller något betydelsefullt, såsom andra människor, platser, saker, 

aktiviteter och sig själv. Att vara hemma associerades också med initiativförmåga, egenmakt 

och frihet. Öhlander (2010) poängterar, att hemmet dessutom kan förknippas med upplevelser 

av isolering, orättvisa och våld. Hemmet symboliserar en förlängning av individen, nära 

knuten till människans sociala identitet och autonomi (Öhlander, 2010; Lantz, 2007). Hemmet 

som vårdmiljö står i kontrast till den traditionella vårdinstitutionen, där patienter förväntas 

vara passiva mottagare av vård, utan större autonomi eller personlig identitet (Öhlander, 

2010). Lindahl, Lidén och Lindblad (2010) beskriver att vid hemsjukvård intog patienten en 

mer aktiv roll i vårdandet, jämfört med vid sjukhusvård. Patientens delaktighet behövde dock 

anpassas till hens förutsättningar. McGarry (2010) framställer hur sjuksköterskorna i 

hemsjukvården betraktade hemmet som en del av deras arbetsmiljö, och betonar att hemmet 

utgjorde en förlängning av patienten, en möjlighet att se hela personen, särskilt i fråga om 

äldre personer.  

Hemsjukvård har skildrats som ett territorium där patient och vårdpersonalen behöver 

komma överens om utformningen, och där vårdpersonalen behöver visa respekt för familjens 

kultur och livsstil (Spiers, 2002). Patienten kunde uppleva skam om negativa åsikter om 

hemmet uttrycktes (ibid.). Sjuksköterskan bör även förstå att närvaron av professionell 

sjukvårdspersonal samt utrustning kan påverka personens känsla av hemmastadhet (Lindahl 

m.fl., 2010). Lantz (2007) beskriver att rollfördelningen mellan gäst och värd i hemmet kunde 

ändras vid hemsjukvård. När patientens tillstånd försämrades, kunde hen få rollen som gäst i 

sitt eget hem. Balansakten mellan över- och underläge kan innebära spänningar för bägge 

parter (Lindahl m.fl., 2010). 

 

Hemsjukvården och de närstående 

I Sverige 2011 utförde ungefär 1,3 miljoner människor närståendevård, nästan var femte 

vuxen, varav 900 000 var i arbetsför ålder (Socialstyrelsen, 2012). Begreppet närstående 

definieras av Socialstyrelsen som ”person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” 

(Socialstyrelsen, 2004). Närståendevårdens tidsåtgång och frekvens skilde marginellt mellan 

närstående med olika genus. En tredjedel av närståendevårdarna hjälpte till dagligen. De flesta 

var i åldrarna 45–64 år, och de med störst insatser i åldrarna 65–80 år. Personer med lägre 
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utbildning utförde mer närståendevård än de med hög utbildning. Hälften av 

närståendevårdarna gav vård till en förälder, en fjärdedel till maka eller make, och en 

femtedel till barn, syskon, annan släkting, god vän eller bekant (ibid). Statistik från Australien 

har påvisat ett osynligt nätverk av närståendevårdare, utöver de som kan anses stå närmast 

patienterna (Burns, Abernethy, Dal Grande & Currow, 2013). Mer än hälften av 

närståendevården i livets slut utfördes av denna grupp, som bestod av vänner, grannar, mer 

avlägsna släktingar och olika frivilligorganisationer.  

De närstående har funnits stå för uppskattningsvis 60 procent av den vård som sker i 

europeiska hem (Garms-Homolová m.fl., 2012). Närståendevård kan innebära exempelvis 

personlig omsorg eller tillsyn, vardagliga sysslor eller kontakt med vård och myndigheter stöd 

(Socialstyrelsen, 2012). Social omsorg och känslomässigt stöd utgör den vanligaste insatsen. 

Ekwall, Sivberg & Hallberg (2004) skildrar att närståendevård också innefattade 

sjukvårdsåtgärder, exempelvis att träna och förbättra fysiska funktioner, symtomhantering 

eller medicin-tekniska procedurer.  

 Personer som får professionell hemsjukvård får vanligtvis också närståendevård (Garms-

Homolová m.fl., 2012). En undersökning av hemsjukvårdspatienter fann att medianpatienten i 

Italien fick 28 timmar närståendevård per vecka, medan medianpatienterna i Finland och 

Sverige fick två respektive noll timmar. Detta speglar de varierande sjukvårdssystemen och 

attityderna i Europa. I en europeisk enkät framkom exempelvis att endast sju procent av 

svenskarna anser att familjen bör vårda sina äldre släktingar (Genet, Kroneman & Boerma, 

2013). I Tyskland och England var motsvarande andel omkring 30 procent, i Polen och 

Bulgarien kring 60 procent. Fastän närstående spelar en ofta avgörande roll i hemsjukvården, 

är närståendevård en krympande företeelse i dagens Europa (Garms-Homolová m.fl., 2012). 

Mindre familjer och fler lönearbetande kvinnor anses minska förekomsten.      

 

Närståendevårdares hälsa 

Att utföra närståendevård kan vara förenat med risker för den närståendes upplevda hälsa och 

livskvalitet (Socialstyrelsen 2012). Enligt en studie av Socialstyrelsen (2014a) skattade 30 

procent av närståendevårdarna sitt hälsotillstånd som nedsatt jämfört med den totala 

befolkningen där samma svar var 20 procent. Den största andelen närståendevårdare upplevde 

alltså god hälsa. I takt med att närståendevården ökade i omfattning, minskade dock de 

närståendes hälsa, främst på grund av de upplevda psykiska påfrestningarna (Socialstyrelsen, 

2012). Närståendevård inskränkte också möjligheterna att förvärvsarbeta eller studera, vilket 
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påverkade de närståendes ekonomi (ibid.). Närståendes upplevda ohälsa, såsom smärta och 

sömnsvårigheter, samvarierade med bristande omvårdnad för patienter som vårdades hemma, 

enligt Beach och Schulz (2017). Närstående som mådde dåligt levererade otillräcklig 

omvårdnad, och övermäktiga vårdbehov skapade ohälsa hos närståendevårdarna. Lindahl 

m.fl. (2010) beskriver hur närstående kan balansera mellan rollerna som informell vårdare och 

vårdmottagare. 

Närståendevård kan utgöra en rad fysiska och känslomässiga stressfaktorer som den 

närstående behöver hantera (Deeken, Taylor, Mangan, Yabroff & Ingham, 2003). Begreppet 

närståendebörda har använts för att beskriva lidande orsakat av närståendevårdande, och 

fenomenet har operationaliserats i flera mätinstrument. Sautter m.fl.(2014) studerade 

närståendebördan longitudinellt hos närstående till patienter med hjärtsvikt, cancer och 

kronisk obstruktiv lungsjukdom. Studien fann en relativt konstant närståendebörda över tid, 

genom de olika sjukdomsskedena, fram till livets slut. McGarry (2010) undersökte livskvalitet 

hos närståendevårdare. Studien fann två beteenden som kunde kopplas till lägre livskvalitet: 

att begränsa sina egna aktiviteter eftersom omvårdnadsbehoven kan komma att öka, samt att 

regelbundet övervaka patienten, för att exempelvis förebygga problem. Dessa krävande 

anpassningar skedde vanligen i närståendevårdens början, och hölls många gånger dolda för 

patienten, så de närstående fick ingen bekräftelse eller uppskattning för dem. Vårdandets 

början innebar transitioner för alla inblandade, och krävde anpassning till ändrade roller i 

familjen. 

 

Stöd till närståendevårdare 

Fram till 1990-talet togs närståendevårdare ofta för givna i samhället som en obegränsad, 

kostnadsfri arbetskraft (Garms-Homolová m.fl., 2012). Närståendevårdare har därefter börjat 

uppmärksammas och stöttas av samhället, med utbildning, ekonomisk ersättning och 

avlösning. Genom denna uppmärksamhet, har de närstående delvis börjat betraktas som 

medarbetare, och det finns exempel där samhället tecknat anställningsavtal med 

närståendevårdare. En litteraturöversikt över närståendestöd fann att det förekommer 

stödinsatser av tre huvudsakliga typer: avlösning, psykosocialt stöd, samt möjligheter 

kontakta vårdpersonal via informationsteknologi (Lopez-Hartmann, Wens, Verhoeven & 

Remmen, 2012). Stödinsatserna kunde exempelvis minska de närståendes depressionssymtom 

och upplevda närståendebörda. Effekterna var dock små och varierande, och ingen enskild 

stödintervention kunde tillgodose närståendevårdarnas alla stödbehov. Enligt europeisk 
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statistik är närståendestödet större i länder med mindre utbyggda sjukvårdssystem (Garms-

Homolová m.fl., 2012). Är möjligen en utbyggd sjukvård det allra bästa närståendestödet? 

Omfattningen hos sjukvårdens och de närståendes insatser är öppen för diskussion.  

 

Sjuksköterskans ansvar gentemot de närstående 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) skall patientens närstående få möjlighet att delta i både 

planering och genomförande av vården, förutsatt att patienten och vårdgivaren finner det 

lämpligt. Vidare har de närstående rätt att delta i patientsäkerhetsarbetet enligt 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), oavsett patientens grad av autonomi. De närstående 

ges, jämte patienten, en central roll i Svensk Sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning 

för legitimerade sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan 

ansvarar för att etablera en förtroendefull relation till patienten och dess närstående, liksom att 

omvårdnaden utformas i partnerskap med dem. Omvårdnadsarbetet ska ledas av 

sjuksköterskan, och struktureras i omvårdnadsprocesser. Vidare ska vården vara 

personcentrerad, och utformas efter patientens och de närståendes unika behov och 

förutsättningar. 

 

De närståendes delaktighet i sjukvården 

Delaktighet har beskrivits som “aktiv medverkan, ofta med tonvikt på känslan att vara till 

nytta, ha medinverkan” (Nationalencyklopedin, 2018). Lindhardt, Nyberg och Hallberg 

(2008) studerade närståendevårdares samarbete med sjuksköterskor. Fastän patienten 

vårdades på sjukhus, upplevde fyra av tio ansvar för att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov. Hälften av de närstående var missnöjda med sitt inflytande över 

sjukhusvården, och drygt hälften upplevde maktlöshet över patientens situation. Resultaten 

antyder att de närstående var intensivt delaktiga i patientens situation, men inte lika delaktiga i 

sjukvården. Hansen och Sommerseth (2014) studerade närståendes upplevda behov i mötet 

med sjukvården. Patienterna hade både somatiska och psykiska hälsohinder, och vårdades i 

olika vårdkontexter, men de närstående uttryckte liknande önskemål. De närstående önskade 

respekt och ömsesidighet, information och inkludering, samt tillgång till stödinsatser.  

Även om de närstående inte är vårdberoende på samma sätt som patienten, påverkas deras 

liv av sjukvårdens beslut. Nyborg, Danbolt och Kirkevold (2017b) intervjuade närstående till 

äldre personer som skrivits ut från sjukhus till hemmet. De närstående önskade få delta i 

vårdplaneringen, eftersom de upplevde ansvar för patientens hemsituation. De fick leva med 
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vårdplaneringens konsekvenser, och kompensera för dess brister. En annan studie fann, att de 

närståendes upplevda inflytande tenderade att avta med ökad ålder, samtidigt som sårbarheten 

för icke-inflytande ökade (Nyborg, Danbolt & Kirkevold, 2017a). De närstående är ofta själva 

äldre, och har begränsade resurser att hjälpa till. Delaktighet tycks kunna hjälpa de 

närstående, men också patienterna själva. Studier av sjukhusvård har visat, att när de 

närståendes deltagande i vården ökar, ökar också de närståendes och patienternas nöjdhet med 

vården (Lindhardt m.fl., 2008; Leino-Kilpi, Gröndahl, Katajisto, Nurminen & Suhonen, 

2016).  

 

Problemformulering 

Mycket talar för att hemsjukvård kommer få större betydelse i framtidens sjukvård. 

Medellivslängden ökar i Europa, och en växande del av befolkningen lever med långvariga 

sjukdomar. Samtidigt förändras människors levnadssätt och familjeförhållanden. Detta skapar 

utmaningar för hälso- och sjukvården. Den tekniska utvecklingen skapar dessutom nya 

möjligheter att vårda utanför sjukhusen. Styrdokument för sjuksköterskans arbete betonar 

vikten av de närståendes delaktighet i vården och dess planering. När närstående inkluderas i 

sjukvården, ökar deras egen och patienternas nöjdhet med vården. Närstående i olika 

vårdkontexter upplever liknande behov av delaktighet och stöd. Att vårdas i hemmet kan 

stärka patientens autonomi och delaktighet i vården. Hemsjukvård kan också inkräkta på 

patientens och de närståendes upplevda hemmastaddhet. Sammantaget är hemsjukvården 

avhängig av - och ställer stora krav på - samspelet mellan vårdpersonal, patient och 

närstående. Trots minskande intresse för närståendevård i befolkningen, spelar de närstående 

ännu en framskjuten roll i europeisk hemsjukvård. De utför avsevärda vård- och 

omsorgsinsatser, som ofta utgör en förutsättning för att hemsjukvården ska fungera. 

Omfattande närståendevård kan dock skada de närståendes hälsa och välbefinnande, och leda 

till otillräcklig patientvård. Om hemsjukvården ska utökas, bör det ske på ett hållbart sätt, som 

gynnar såväl patienternas som de närståendes hälsa. Detta fordrar förståelse för de närståendes 

perspektiv på hemsjukvårdssituationen och samspelet med vårdpersonalen.  

 

3 Syfte  

Att, i en europeisk kontext, beskriva de närståendes upplevelser av delaktighet i hemsjukvård. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Andershed och Ternestedt (1999, 2000, 2001) har format en teori om närståendes delaktighet i 

palliativ vård. Teorin bygger på kvalitativa studier med närstående till avlidna personer som 

fått palliativ vård. Teorin har två huvudsakliga delar. Den ena delen rör närståendes konkreta 

deltagande i vården, och beskriver begreppen att veta, att göra och att vara, och deras 

inbördes relationer. Den andra delen utgörs av koncepten delaktighet i ljuset respektive 

delaktighet i mörkret, som beskriver deltagandets förutsättningar och meningsfullhet, utifrån 

egenskaper hos den närstående, sjukdomsförloppet och vårdpersonalen. Där vårdpersonalens 

förhållningssätt har störst inverkan då andra parter är i beroendeställning av dem. Teorin 

bygger på antagandet att delaktighet i ljuset kan gynna såväl patientens och de närståendes 

livskvalitet, och bidra till ett vårdande som upplevs meningsfullt. Vid delaktighet i mörkret, å 

andra sidan, finns både delaktighet och utanförskap. Den närstående är delaktig i den 

informella vården (närståendevården), men står utanför den formella (professionella) vården.  

Andershed (2013) diskuterar teorin om delaktighet, och påpekar att delaktighetsbegreppet 

kan användas paternalistiskt. När vårdpersonal säger att patienten ska göras delaktig i vården, 

sker deltagandet på sjukvårdens villkor. Enligt Andershed (2013) är det tvärtom personalens 

ansvar att göra sig delaktiga i patientens och de närståendes situation. Då uppstår det 

partnerskap som möjliggör god vård, i såväl Andersheds (2013) som Svensk 

Sjuksköterskeförenings (2017) mening. Andersheds och Ternestedts teori har använts i studier 

av olika vårdkontexter. Det har exempelvis använts för att studera närstående till personer 

som får psykiatrisk vård (Andershed, Ewertzon & Johansson, 2016), och utveckla mätverktyg 

för närståendes delaktighet (Ewertzon m.fl., 2018). I den aktuella studien användes teorin för 

att diskutera studiens resultat, och på så sätt testa dess applicerbarhet på en hypotetisk 

hemvårdskontext 

 

5 Metod 

Design 

En litteraturöversikt gjordes enligt Fribergs (2012) metod. En litteraturöversikt syftar till att 

skapa överblick över ett valt kunskapsområde, belysa ett problem inom ett ämne, eller dra nya 

slutsatser av befintlig forskning (Friberg, 2012). För att uppfylla syftet användes endast 

kvalitativa data i litteraturöversikten. Kvalitativa forskningsmetoder avser studera personers 

erfarenheter (Marshall & Rossman, 2016). Dessa metoder är lämpliga för att skapa förståelse 

om ett fenomen, så som det tolkas och erfars av människor (Henricson & Billhult, 2017). Data 
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samlas in genom exempelvis intervjuer, berättelser eller observationer, som därefter tolkas 

och skapar insikt. Forskarna söker beskriva, förstå eller tolka deltagarnas upplevelse av ett 

fenomen, och därmed deras verklighet.  

 

Urval 

Litteraturöversikten omfattade vetenskapsartiklar, som rörde dess syfte utifrån den ovan 

nämnda definitionen av hemsjukvård. Urvalet begränsades till studier av närstående till 

patienter över 18 års ålder. Fackgranskade vetenskapsartiklar på engelska, publicerade mellan 

1 januari 2013 och 31 augusti 2018, inkluderades. Vidare begränsades urvalet till studier med 

kvalitativ design, eller den kvalitativa delen i studier med mixad metod.  

 

Datainsamling och kvalitetsgranskning 

Databassökningar gjordes i CINAHL och PubMed, som hör till de viktigaste och mest 

omfattande databaserna för vetenskapsartiklar inom omvårdnad (Karlsson, 2017). Även 

databasen ProQuest Nursing & Allied Health genomsöktes. Sökningen använde följande 

sökord: hemsjukvård, primärvård, hem, närstående, kvalitativ metod och mixad metod. 

Sökorden översattes till engelska ämnesord med hjälp av Karolinska Institutets svenska 

MeSH-ordlista (https://mesh.kib.ki.se), och CINAHLs ämnesordlista. Sökorden kombinerades 

med Boolesk söklogik och trunkering (Östlundh, 2012). I bilaga 1 redovisas de tre 

söksträngar som användes i varje databas.  

Sökningarna gav sammanlagt 595 träffar, inklusive dubbletter. Författarna läste 217 

abstrakt och granskade 42 artiklar i fulltext, för att identifiera möjliga resultatartiklar. 

Utomeuropeiska artiklar, liksom de publicerade på andra språk än engelska exkluderades. Det 

initiala urvalet gav 25 artiklar som lästes i sin helhet av båda författarna, och 

kvalitetsgranskades utifrån Forsbergs och Wengströms (2016) metod. De för syftet mest 

relevanta resultatartiklarna identifierades. Studier där de närståendes upplevelser inte kunde 

urskiljas från exempelvis vårdarnas exkluderades. Vidare exkluderades studier som inte 

beskrev några interaktioner mellan de närstående och hemsjukvården. Tio resultatartiklar 

inkluderades i litteraturöversikten. 

 

Dataanalys 

En induktiv, kvalitativ innehållsanalys genomfördes enligt Sandelowskis och Leemans (2012) 

metod. För att kunna förmedlas vidare till läsaren, måste kvalitativa data tolkas till en ny 
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helhet. Den som utför analysen bör bejaka och problematisera tolkningsprocessen och dess 

inneboende subjektivitet, snarare än att försöka dölja den. Genom den kvalitativa analysen 

försöker forskaren förstå tendenser och övergripande idéer i den kvalitativa datan. Analysen 

kan många gånger klargöra kausala samband mellan olika händelser. Resultatens teman bör 

presenteras därefter, som tematiska meningar med subjekt och predikat, som kan förmedla 

förståelsen av idéer och mekanismer (Sandelowski och Leeman, 2012). 

Efter den första genomläsningen närlästes resultatartiklarna av båda författarna. Författarna 

förde en dialog kring varje resultatartikel, för att diskutera oklarheter och avgöra det för syftet 

relevanta innehållet. Innehållet kondenserades sedan till meningsenheter och fördes in i 

resultatmatrisen. Båda författarna närläste och diskuterade meningsenheterna och sökte efter 

gemensamma drag. Därefter sorterades meningsenheterna in i fyra olika teman. Temana 

tilldelades först färger, men inga rubriker. De olika temana samlades och diskuterades sedan, 

varvid vissa meningsenheter delades och flyttades. Vid detta skede lästes även 

resultatartiklarna om för att verifiera analysen. Författarna diskuterade temanas egentliga 

innebörd, utifrån sina vårderfarenheter och förkunskaper om vårdvetenskapliga begrepp och 

teorier. Diskussionen rörde också temanas relationer till varandra. Genom denna analys 

preciserades temana och reducerades till tre. Slutligen formulerades rubriker. Utöver 

resultattexten resulterade analysen i en karta över de huvudsakliga begreppen i resultaten, och 

deras inbördes förhållanden. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik rör de värden som står på spel när forskning bedrivs. Den omfattar 

inomvetenskapliga frågor om forskningens vetenskapliga kvalitet och tillförlitlighet, och hur 

forskare behandlar varandra (Forsman, 1997). För att vara etiskt försvarbar, behöver 

forskningen framför allt vara av rimlig kvalitet. Forskaren skall arbeta på ett sakligt och 

opartiskt sätt, öppet redovisa sina metoder, och systematiskt ifrågasätta forskningens resultat. 

Om forskningen saknar tillförlitlighet undermineras hela det vetenskapliga projektet. 

Forskningsetik omfattar också utomvetenskapliga frågor om vad forskningens metoder och 

resultat får för konsekvenser för deltagarna och samhället. För att inte rättfärdiga forskning 

som utförs med etiskt förkastliga metoder, och riskerar att skada deltagarna, kontrollerade 

författarna att litteraturöversiktens ingående studier var etiskt granskade.  

Författarnas ansvar i den aktuella studien var främst inomvetenskapligt - att återge en 

sanningsenlig bild av studiematerialet, återge resultaten öppet, samt granska och redovisa sina 
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utgångspunkter, i enlighet med god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna 

kontrollerade resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet, för att bygga studien på enbart 

tillförlitligt material. Författarnas förförståelse av ämnet bygger på två års studier i 

vårdvetenskap och praktiska erfarenheter av att möta närstående i hemsjukvård och andra 

vårdkontexter. Förståelsen utvecklades under studiens gång genom författarnas fördjupning i 

ämnet, med läsning av litteratur utöver resultatartiklarna. För att medvetandegöra 

förståelseutvecklingen fördes en reflektiv läsedagbok under studiens gång. Parallellt fördes 

samtal om den pågående förförståelsen mellan författarna. Författarna uppmärksammade 

risken att resultatartiklarna missförstods, att tolkningen förvanskades av förförståelsen, och att 

den studerade gruppen därmed kom att beskrivas felaktigt. Dataanalysen skedde därför i 

dialog mellan författarna och i samråd med studiehandledaren.  

 

7 Resultat 

Resultatartiklar 

Tio resultatartiklar inkluderades i analysen: Bendixen, Kirkevold, Graue och Haltbakk (2018); 

Ewing och Grande (2013); Holdsworth (2015); Hvalvik & Reierson (2015); Jack, O’Brien, 

Scrutton, Baldry och Groves (2014); Landmark, Aasgaard och Fagerström (2013); Lees, 

Mayland, West och Germaine (2014); Näsström, Luttik, Idvall och Strömberg (2016); 

Seamark m.fl.(2014); samt Totman, Pistrang, Smith, Hennessey och Martin (2015). Sex av 

studierna var gjorda i Storbritannien, tre i Norge, och en i Sverige. Sex av studierna rörde 

hemsjukvård i livets slut. De övriga studierna rörde hemsjukvård av sjuka äldre, personer med 

diabetes, kognitiv svikt samt hjärtsvikt. Sammanlagt 318 närstående deltog i studierna: 183 

intervjuades, 63 deltog i fokusgrupper, och 72 gav skriftligen berättande enkätsvar.  

 

Resultat av dataanalysen 

En stor del av resultatet utgjordes av de närståendes beskrivningar av interaktioner med hälso- 

och sjukvårdspersonalen. I allmänhet gick personalens olika yrken inte att urskilja i de 

närståendes berättelser. Det kan tolkas som att de närstående inte uppfattat dem i situationen, 

eller också inte lagt vikt vid dem. Det kan också tolkas som att hemsjukvårdens personal 

uppfattats som ett sammanhållet team. För de fall där det framgick tydligt, och uppfattades 

relevant för förståelsen, anges vårdarnas specifika professioner i resultatet nedan. Annars 

används begreppet vårdare för formella vårdare i hälso- och sjukvårdpersonalen. 
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Analysen av resultatartiklarna fann tre teman, som präglade de närståendes upplevelser av 

delaktighet med hemsjukvården: De närstående utför omvårdnadsprocesser, De närstående 

griper efter hemsjukvården samt Vårdarnas makt över hopp och förtvivlan. Temanas inbördes 

förhållanden illustreras i figur 1. Centralt var patientens omvårdnadsbehov som skiftade i 

storlek. De närstående och vårdarna täckte detta behov genom olika omvårdnadsprocesser. De 

närstående satte in sina olika fysiska, psykiska och sociala resurser i vårdandet. Resurserna i 

sin tur formades till stor del av hur vårdpersonalen upplevdes - vårdarna kunde inge både 

hopp och förtvivlan hos de närstående. Även organisationen påverkade de närstående 

emotionellt, men inte i samma utsträckning. Genom kundrelationer med sjukvårdens olika 

instanser kunde den närstående frigöra resurser åt både den formella och informella vården. 

De formella och informella omvårdnadsprocesserna skedde både parallellt och i samspel med 

varandra. I resultatet anades också möjligheten till kvalitetstid för närstående och patient - att 

umgås utanför omvårdnaden. 

 

 

Figur 1. Begreppen i resultatet, och deras inbördes relationer. 
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Tema: De närstående utför omvårdnadsprocesser  

Resultatartiklarna beskriver att de närstående bedömde patientens omvårdnadsbehov, vidtog 

åtgärder därefter, och utvärderade resultaten. Delaktigheten innefattade omvårdnad i samspel 

med vårdpersonalen, självständigt, och i konflikt med vårdpersonalen. De närståendes 

upplevda ansvar och tillgängliga resurser låg till grund för deras omvårdnadsprocesser. 

Till vårdandet användes såväl inre resurser - hopp, handlingskraft och kunskap - som yttre 

resurser - vårdarna, andra familjemedlemmar och utrustning. Hur vårdpersonalen kunde 

påverka de närståendes inre resurser behandlas under temat Vårdarnas makt över hopp och 

förtvivlan. De yttre resurser som utgörs av hemsjukvården och dess organisation, behandlas 

under temat De närstående griper efter hemsjukvården.  

 

De närståendes upplevda ansvar 

De närståendes vilja att delta i vården varierade mellan olika personer, och skiftade också med 

tiden. De närståendes upplevda ansvar för patientens hälsa drev deras deltagande i 

hemsjukvården. Att vara i det egna hemmet stärkte de närståendes upplevelser av delaktighet 

och ansvar. De upplevde sig viktiga för patienterna, och kände medlidande med dem. De led 

känslomässigt när patienten fick otillräcklig vård. Ansvaret gjorde de närstående beroende av 

vårdpersonalen, eftersom de inte kunde tillgodose patientens behov på egen hand. 

Vårdpersonalens tillkortakommanden gjorde de närstående frustrerade och tyngda av sitt 

ansvar, och de närståendes upplevda brister orsakade skuldkänslor. Ansvaret för patienten 

gjorde det också svårt för de närstående att acceptera vårdarnas stöd.  

Resultatartiklarna antyder att det rådde en outtalad ansvarsfördelning mellan vårdarna och 

de närstående. De närstående upplevde, och accepterade, att de var ytterst ansvariga för 

patienten, medan vårdpersonalens ansvar var begränsat (Totman m.fl., 2015). Vårdpersonalen 

kunde exempelvis ansvara för medicintekniska insatser, medan de närstående såg till 

patientens psykosociala behov (Hvalvik & Reierson, 2015). De närstående upplevde att det 

var vårdpersonalens ansvar att koordinera vården och kommunicera mellan varandra, även om 

de ofta misslyckades med detta. De närstående upplevde frustration och ett övermäktigt 

ansvar när hemsjukvården misslyckades med sina uppgifter, eftersom de försökte kompensera 

för bristerna (Totman m.fl., 2015; Hvalvik & Reierson, 2015). De upplevde sig viktiga för 

patienten, men oviktiga för vårdpersonalen (Hvalvik & Reierson, 2015). Ansvaret kunde 

kopplas till medlidande - det var plågsamt för de närstående att se patientens otillfredsställda 
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omvårdnadsbehov (Lees m.fl., 2014). Trots beredskap dygnet runt, kunde de närstående 

uppleva dåligt samvete och bristande kontroll (Landmark m.fl., 2013). 

Det var svårt för de närstående att lämna över sitt ansvar till vårdarna, även tillfälligt (Jack 

m.fl., 2014; Ewing & Grande, 2013). I vissa fall önskade patienten endast få vård av de 

närstående, vilket bidrog till deras upplevda ansvar (Ewing & Grande, 2013). Somliga 

närstående önskade lämna över det huvudsakliga ansvaret till vårdpersonalen, och var rädda 

att hemsjukvården skulle ställa krav på dem (Näsström m.fl., 2016). Att lämna över ansvaret 

kunde upplevas som en form av delaktighet. Andra närstående fick skuldkänslor av att be 

vårdpersonalen om stöd eller extra insatser (Totman m.fl., 2015; Jack m.fl., 2014; Ewing & 

Grande, 2013). Tanken på egna stödbehov hotade de närståendes självkänsla (Ewing & 

Grande, 2013). De närstående kände sig beroende av vårdpersonalen och deras insatser, vilket 

skapade sårbarhet och konflikträdsla (Holdsworth, 2015; Hvalvik & Reierson, 2015).  

 

De närstående gör bedömningar och agerar 

Resultatartiklarna beskriver hur de närstående gjorde sig redo att bistå patienten och dennes 

behov. De gjorde egna bedömningar av situationen och agerade utifrån dessa - de utförde 

omvårdnadsprocesser. Närstående agerade på olika sätt - självständigt, med stöd av familjen, 

genom vårdarna eller sjukvårdsorganisationen. Den ständiga beredskapen gjorde att 

närstående ibland balanserade på gränsen till vad de orkade med. 

De närstående bedömde patientens omvårdnadsbehov (Bendixen m.fl., 2018; Hvalvik & 

Reierson, 2015; Näsström m.fl., 2016). De närstående kunde låta bli att delta i vården, då 

hemsjukvården och egenvården bedömdes tillräcklig (Bendixen m.fl., 2018). De närstående 

bedömde patientens status, dokumenterade mätvärden, och utformade omvårdnadsåtgärder i 

samarbete med vårdpersonalen (Bendixen m.fl., 2018; Ewing & Grande, 2013; Näsström 

m.fl., 2016). De närstående gjorde också bedömningar som avvek från vårdpersonalens, och 

agerade självständigt, exempelvis genom att kontakta larmcentralen eller uppsöka sjukhus 

(Bendixen m.fl., 2018; Hvalvik & Reierson, 2015). Om patienten upplevdes kommunicera 

otillräckligt, förde de närstående patientens talan inför vårdpersonalen (Ewing & Grande, 

2013). De närstående ställde krav på extra insatser och argumenterade med vårdpersonalen då 

de upplevde brister i hemsjukvården (Bendixen m.fl., 2018; Landmark m.fl., 2013; Totman 

m.fl., 2015). Utöver sina omvårdnadsinsatser, stöttade de närstående varandra i familjen, och 

samordnade sina olika insatser för patienten (Hvalvik & Reierson, 2015).  
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Närståendevårdens behov av resurser  

För att stärka sin förmåga att utföra närståendevård, önskade de närstående kunskap om 

patientens sjukdomar, dess symtom, progression och behandling (Ewing & Grande, 2013). De 

ville bli insatta i vårdplaneringen, aktuella omvårdnadsåtgärder och undersökningar, samt vad 

de bör observera hos patienten (Näsström m.fl., 2016). Vid livshotande sjukdomstillstånd hos 

patienten önskade de närstående också kunskap om symtom i livets slut (Ewing & Grande, 

2013; Holdsworth, 2015; Lees m.fl., 2014). De närstående sökte kunskap på internet, samt 

genom att fråga vårdpersonalen om råd (Näsström m.fl., 2016; Ewing & Grande, 2013). 

Vårdpersonalen kunde också lära ut medicinteknik som att ge injektioner - kunskap som 

stärkte de närståendes självförtroende (Ewing & Grande, 2013). Som stöd för sitt vårdande 

behövde de närstående veta vilken utrustning som fanns, hur den användes, och hjälp att 

skaffa fram den. De närstående önskade vidare hjälp att söka ekonomiskt bistånd (ibid.).  

 

Tema: De närstående griper efter hemsjukvården 

Det här temat behandlar hur närstående upplevde hemsjukvården som samarbetspartner. De 

närstående samspelade med hemsjukvården dels genom den vårdpersonal som utförde den 

faktiska vården, och dels genom administrativa kontakter i sjukvårdsorganisationen. 

Hemsjukvården upplevdes bestå av många aktörer, vilket gjorde den svår att överblicka och 

förstå. Samarbetet förutsatte att de närstående kunde kommunicera effektivt med 

hemsjukvården, trots dess komplexitet. Därför var den inbördes koordinationen mellan 

hemsjukvårdens olika aktörer och anställda avgörande för de närståendes delaktighet.  

 

Samspel med vårdpersonalen 

För att delta i hemsjukvården, behövde de närstående samarbeta med olika personer och 

yrkesgrupper i sjukvårdsorganisationen. Läkare upplevdes lösa medicinska problem, men 

hade ont om tid och var svåra att nå (Seamark m.fl., 2014). Den mesta kontakten i hemmet 

skedde med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal, vilket gjorde utbytet med dem mer 

personligt och informellt. Genom att de närstående träffade vårdpersonal regelbundet, och 

samtalade om patienten, omvårdnaden och vardagligheter, kunde tillitsfulla relationer uppstå 

(Seamark m.fl., 2014). Att ha en enskild kontaktperson framstod som särskilt värdefullt - en 

vårdare som kände familjen och brydde sig om dem. Vetskapen om en kontaktperson lindrade 

de närståendes upplevda oro och isolering (Seamark m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015). 
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Kontaktpersonen utgjorde också en praktisk kontaktväg för råd och stöd via telefon (Ewing & 

Grande, 2013). 

Kontinuitet och tillgänglighet var avgörande för de närståendes samspel med vårdarna. De 

närstående blev frustrerade och upplevde att samarbetet försvårades, när hembesöken utfördes 

av skiftande personal (Bendixen m.fl., 2018; Seamark m.fl., 2014). Personalkontinuitet 

skapade å andra sidan trygghet (Seamark m.fl., 2014; Holdsworth, 2015). De närstående 

upplevde oro, isolering och sårbarhet om vårdpersonalen var svår att kontakta eller inte var 

tillgänglig dygnet runt (Holdsworth, 2015; Jack m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015; Näsström 

m.fl., 2016). På jourtid upplevdes hemsjukvården fungera dåligt och vara svår att nå - de 

närstående tvekade då att söka kontakt (Ewing & Grande, 2013; Lees m.fl., 2014; Seamark 

m.fl., 2014). Det var också viktigt för de närstående att förstå hemsjukvårdens planering. 

Vetskapen att hembesök var inplanerade stärkte de närstående, medan oklar planering och 

alltför glesa besök skapade besvikelse (Jack m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015).  

 

Samspel med hemsjukvårdens organisation 

De närståendes samspel med hemsjukvårdens organisation kan beskrivas som ett slags 

kundrelation, där de närstående försökte utverka resultat för patienten, och där kontakterna 

var förhållandevis opersonliga.  

Det upplevdes nödvändigt för de närstående att kontakta olika utförare och vårdenheter för 

att möjliggöra hemsjukvården (Seamark m.fl., 2014). Det var en krävande uppgift, som 

skapade oro och frustration. De närstående bidrog till att koordinera vården genom att 

vidarebefordra information mellan olika vårdenheter och vårdare, samt mellan vårdare och 

patient (Bendixen m.fl., 2018; Hvalvik & Reierson, 2015; Holdsworth, 2015; Landmark m.fl., 

2013; Seamark m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015). På så vis kompenserade de spontant för 

hemsjukvårdens upplevda brister. Vårdpersonalen kunde också be de närstående om hjälp 

med att koordinera information (Landmark m.fl., 2013). Otillräcklig rapportering inom 

vårdteamet besvärade de närstående, i synnerhet om vårdpersonal var oinformerad om att 

patienten avlidit (Seamark m.fl., 2014). Att lyckas koordinera vården kunde också vara 

tillfredsställande för de närstående (Hvalvik & Reierson, 2015). De närstående gladdes, 

tryggades och kände sig lättade när hemsjukvården arbetade koordinerat och välorganiserat på 

egen hand, och när okänd personal var välunderrättad och engagerad (Seamark m.fl., 2014; 

Totman m.fl., 2015).  
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Tema: Vårdarnas makt över hopp och förtvivlan 

Detta tema beskriver vårdarnas inflytande över de närståendes resurser och upplevda 

delaktighet. Vårdarnas handlingar, och hur de utförde dem, formade de närståendes 

upplevelser. Det skedde ett växelspel mellan de närståendes förväntningar på hemsjukvården 

och vårdarnas handlingar. Att patienten beviljats hemsjukvård väckte hopp om en förbättrad 

livssituation. Genom sitt vårdande kunde vårdarna sedan inge hopp hos de närstående, i form 

av tillit, trygghet, kraft, acceptans och samhörighet. Patienternas otillfredsställda 

omvårdnadsbehov, sjukvårdens tillkortakommanden och de närståendes begränsade resurser 

väckte däremot känslor av förtvivlan - isolering, maktlöshet, oro och skuldkänslor. 

Resultatartiklarna visade också att vårdarna kunde agera utöver de närståendes förväntningar, 

och skapa hopp eller förtvivlan på oväntade sätt.  

De närstående kände lugn och trygghet då vårdpersonalen visade sin kompetens. Detta 

genom att utstråla säkerhet, ta initiativ, förutse och agera proaktivt på förändringar i 

patientens hälsotillstånd och koordinera vården (Holdsworth, 2015; Jack m.fl., 2014). De 

närstående tyngdes av ansvar och kände maktlöshet när vårdpersonalen inte lyckades 

koordinera sig, saknade tid till önskade besök, eller när symtomlindring dröjde (Hvalvik & 

Reierson, 2015; Lees m.fl., 2014). När de närstående kände och litade på vårdarna, ökade 

deras förväntinngar på dem, medan förväntningarna var låga på okänd personal (Seamark 

m.fl., 2014).  

De närståendes acceptans och kraft att vårda stärktes, när vårdpersonalen mötte patienten 

och de närstående med respekt, empati och omsorg (Holdsworth, 2015; Hvalvik & Reierson, 

2015; Lees m.fl., 2014; Näsström m.fl., 2016). Upplevdes vårdpersonalen som alltför 

uppgiftsorienterade och rigida hämmades delaktigheten (Bendixen m.fl., 2018; Landmark, 

m.fl., 2013). Vårdarna bör ta första steget till samarbete genom en respektfull attityd, ansåg de 

närstående (Hvalvik & Reierson, 2015). Vid bristande samspel med vårdarna, eller om 

närstående nekades delta vid kliniska moment, upplevde de närstående skuldkänslor, 

maktlöshet och otrygghet (Ewing & Grande, 2013; Hvalvik & Reierson, 2015). Respektlöst 

bemötande sårade de närstående, skapade frustration och känslor av utanförskap (Hvalvik & 

Reierson, 2015; Lees m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015). Negativa kommentarer om hur de 

närstående utförde omvårdnaden gav skuldkänslor (Holdsworth, 2015).  

De närstående ville inkluderas i samtal och beslut om patientens vård, och att vårdarna 

anpassar dialogen efter de närståendes kompetensnivå (Ewing & Grande, 2013; Holdsworth, 

2015). De närstående önskade vidare ärlig information, och tydliga underbyggda besked från 
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vårdarna (Näsström m.fl., 2016; Totman m.fl., 2015). Oklara eller ogrundade uttalanden 

orsakade misstänksamhet, oro eller panik hos de närstående (Totman m.fl., 2015). Vårdarna 

kunde initiera svåra samtal om sjukdom och död mellan patienten och de närstående, vilket 

stärkte deras sammanhållning (Ewing & Grande, 2013; Holdsworth, 2015). Vårdarnas 

regelbundna besök lindrade de närståendes upplevda isolering (Holdsworth, 2015; Totman 

m.fl., 2015). Med tiden kunde de närstående uppleva ömsesidig emotionell kontakt med 

vårdarna, och utveckla nära relationer med dem (Totman m.fl., 2015).  

Samspelet mellan de närstående och vårdarna skedde huvudsakligen kring patienten. De 

närstående kände sig stärkta när patienten fick god omvårdnad (Ewing & Grande, 2013). 

Vårdarna kunde också ge direkt stöd till de närstående, och därigenom påverka deras känslor 

och resurser. Närståendestöd skedde genom stödsamtal eller avlösning (Ewing & Grande, 

2013; Jack m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015). Stödsamtal innebar att vårdarna bekräftade de 

närstående och frågade om deras hälsa och behov. Avlösning innebar att vårdarna närvarade 

och frigjorde tid och kraft åt de närstående. Detta genom att vara med patienten och ge de 

närstående tid åt barn, egenvård, vila, yrkesarbete och vardagssysslor (ibid.). De närstående 

föredrog avlösning i hemmet, särskilt nattetid (Ewing & Grande, 2013). Vårdare kunde också 

utföra hushållssysslor, och därigenom frigöra tid till socialt umgänge mellan närstående och 

patient (Jack m.fl., 2014; Totman m.fl., 2015). Närståendestöd hjälpte de närstående att orka 

med situationen, vilket lugnade resten av familjen (Jack m.fl., 2014). Att rikta 

uppmärksamheten bort från patienten och mot sig själva, kunde dock ge skuldkänslor åt de 

närstående. De upplevde det svårt att lämna över patientansvaret, i synnerhet till olegitimerad 

personal (Ewing & Grande, 2013; Jack m.fl., 2014).  

Efter patientens död, önskade de närstående omedelbar kontakt med hemsjukvården, och 

att vårdarna tog ansvar för den döda (Ewing & Grande, 2013). De närstående hade otillräcklig 

kunskap om de administrativa och omvårdnadsmässiga rutinerna efter döden, vilket stressade 

dem (Ewing & Grande, 2013; Holdsworth, 2015). Genom effektiva åtgärder efter patientens 

död, kunde vårdarna frigöra tid för de närstående att sörja (Holdsworth, 2015). Hembesök för 

samtal efter döden hjälpte de närståendes övergång till en ny livssituation (ibid.). Det 

besvärade de närstående, när hemsjukvården dröjde med att hämta den medicintekniska 

utrustningen från hemmet (Lees m.fl., 2014; Holdsworth, 2015).  
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8 Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativa metoder är lämpliga för att studera processer - hur handlingar påverkar varandra 

och situationer utvecklar sig över tid (Barbour, 2000). Kvalitativ forskning kan exempelvis 

skapa förståelse för hur olika aktörer samverkar i sjukvården, och vilken mening de tillskriver 

varandras handlingar (ibid.). Begränsningen till kvalitativa resultatartiklar möjliggjorde en 

bredd av kvalitativa data, och en fördjupad analys av fenomenet delaktighet, som annars inte 

varit möjligt givet litteraturstudiens begränsade omfång. Kvantitativa data hade kunnat ge 

andra värdefulla svar om de närståendes upplevelser, exempelvis hur delaktigheten varierar 

mellan olika genus, olika närståenderelationer och åldrar. De hade också kunnat belysa 

samvariationer mellan de närståendes delaktighet och aspekter av de närståendes och 

patientens hälsa.  

Denna litteraturöversikt studerar hemsjukvård utan att specificera en viss patientgrupp, 

utifrån tanken att hälsa och vårdande kan förstås bortom medicinens definitioner. 

Litteraturöversikten utgick ifrån antagandet att hemmet, vårdandet, de närstående och 

hemsjukvården utgör en relevant avgränsning av studieområdet. Denna avgränsning belyste 

särskilt hemsjukvården och de närståendes betydelse för fenomenet. Den belyste däremot inte 

hur patienterna och deras olika ohälsotillstånd bidrog till de närståendes upplevelser. 

Hemsjukvården i Europa varierar i omfattning och villkor mellan länderna. Likaså varierar 

attityderna till närståendevård. Kvalitativa analyser ämnar visserligen förstå variationerna 

inom ett fenomen, men för stora variationer i kontexten riskerar att hindra förståelsen och 

resultatens användbarhet (Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, 2016). 

Den aktuella litteraturöversiktens datainsamling resulterade i vetenskapsartiklar från endast 

tre europeiska länder i nordväst - Storbritannien, Norge och Sverige. Det underlättar 

visserligen förståelsen, att resultatartiklarna är gjorda i länder med liknande välfärdssystem. 

Litteraturöversikten gav dock en ofullständig bild av den europeiska hemsjukvårdskontexten. 

Författarna saknar publicerad forskning i ämnet från central-, öst- och sydeuropa. 

Vårdvetenskapens kunskapsutveckling är aldrig värdeneutral, utan sker i samklang med 

kulturella värderingar och perspektiv (Lutzén, 2000). Vårdvetenskapen behöver kunskap från 

hela världen, och inte bara vissa länder, för att kunna utvecklas och uppfattas som relevant i 

ett globalt sammanhang.  

Ungefär hälften av resultatartiklarna rörde livets slut, och den andra hälften rörde 

huvudsakligen långvariga sjukdomstillstånd. Palliativ vård i livets slut har ofta studerats som 
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ett separat kunskapsområde, vilket Andersheds och Ternestedts (2001) teori är ett exempel på. 

Det finns troligen upplevelser som är unika för hemsjukvården i livets slut. Denna 

litteraturstudie fann dock tydliga likheter i upplevelserna, oavsett om situationen uttalat gällde 

livets slut, eller mindre livshotande tillstånd. De tre teman som dataanalysen fann, var 

gemensamma för de olika resultatartiklarna.  

Datainsamlingen skedde genom tre databaser samt sekundärsökning. Fler databaser, som 

Ageline eller PsycINFO, hade kunnat bredda urvalet av resultatartiklar. Sekundärsökningen 

kunde varit mer omfattande och exempelvis närgranskat referenslistor och författares 

bibliografier. Författarna delade upp läsningen av abstrakt mellan sig, och diskuterade 

oklarheter, för att inte utesluta relevanta resultatartiklar.  

Extraktionen och kondenseringen av meningsenheter gjordes gemensamt av båda 

författarna, vilket var tidskrävande. Dialogen utvecklade dock författarnas gemensamma 

förståelse av materialet, i ett slags tolkningsspiral. Litteraturstudiens resultatartiklar hade olika 

syften och innehåll, och beskrev inte enbart delaktigheten. Författarna gjorde därför en 

tolkning av vilka data som var relevanta och inte. I dataextraktionen skedde alltså en aktiv 

tolkning av fenomenet delaktighet. Resultatets teman utgör aspekter av de närståendes 

upplevda delaktighet. De utgör dock ingen fullständig beskrivning av fenomenet.  

Utifrån Andershed (2013) kan det hävdas att de närståendes delaktighet omfattar alla 

upplevelser kring patienten - deras delaktighet i hela hemsjukvårdssituationen. Författarna 

tolkade dock syftet så, att endast inkludera data som vittnade om ett samspel mellan de 

närstående och hemsjukvårdspersonalen, eller hemsjukvårdens organisation. Till den 

relevanta datan räknades också, när de närstående uttryckte sina förväntningar på, attityder till 

eller avsaknad av delaktighet med hemsjukvården.  

Författarna gjorde en induktiv analys utifrån den extraherade datan och sin förförståelse. 

En annan förförståelse hade möjliggjort annorlunda tolkningar i analysen och 

dataextraktionen. Datakodningen och utvecklingen av teman skedde i dialog mellan båda 

författarna i realtid, vilket gav kraft och fördjupade tolkningsarbetet. En annan arbetsgång kan 

tänkas, där författarna analyserar materialet individuellt, för att därefter diskutera en 

gemensam tolkning. Möjligen kunde det ge andra, oväntade ingångar i materialet.  
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Resultatdiskussion 

Tema: de närstående utför omvårdnadsprocesser 

Detta tema var centralt för resultatet. Utifrån syftet att undersöka delaktighet, vore det mer 

väntat att upptäcka gemensamma, samspelande omvårdnadsprocesser. De närståendes 

berättelser i resultatartiklarna vittnade om upplevd självständighet i rollen som 

närståendevårdare. Delaktigheten med hemsjukvården uttrycktes överlag i indirekta ordalag. 

Hemsjukvården kunde stötta eller hindra de närståendes omvårdnadsprocesser, och överta 

vissa uppgifter. Målsättningen och motivationen för de närståendes omvårdnadsprocesser, 

framstod dock som huvudsakligen åtskilda från hemsjukvårdens. Oavsett om samspelet 

upplevdes tillfredsställande eller frustrerande, beskrev inte de närstående den samsyn och det 

ömsesidiga förtroende som kan förväntas i ett sant partnerskap. Insikten överraskade 

författarna.  

Det kan hävdas att dessa upplevelser hos de närstående helt enkelt inte har del i fenomenet 

delaktighet - att de ligger utanför syftet. Författarna gör dock tolkningen, att resultatet speglar 

de närståendes speciella perspektiv på delaktighet med hemsjukvården. I detta perspektiv är 

den formella vården sekundär till den informella vården. Det kan bero på de närståendes 

förförståelse av sjukvården - att de saknar förväntningar på delaktighet utifrån tidigare 

erfarenheter, eller inte uppfattar vilka fördelar ett fullödigt partnerskap kan innebära. 

Samtidigt upplevde de närstående sig beroende av hemsjukvården, för att kunna hantera 

situationen.  

En litteraturöversikt av Hunt (2003) fann att närståendevård kan beskrivas som 

stressfaktorer för de närstående. De närståendes upplevda stress har visats samvariera med 

deras förmåga till närståendevård. Sambandet väcker frågan om de närståendes stress också 

förändrar deras förmåga att samarbeta med vårdpersonalen. Aktivt samarbete kräver att båda 

parter kan diskutera och reflektera kring vården, vilket troligen blir svårare i en stressituation. 

Dessa tolkningar, liksom litteraturstudiens resultat, talar för att hemsjukvårdspersonalen bör ta 

initiativ och visa vägen till delaktighet med de närstående. Vårdarna bör också beakta att de 

närståendes syn på, och förmåga till, delaktighet kan avvika från deras förväntningar. 

Hemsjukvårdens personal och organisation kunde understödja de närstående och bidra med 

olika resurser till deras omvårdnadsprocesser. Behovet av olika slags kunskap, samt stöd till 

egenvård var centralt. Sjukvården har här en möjlighet att tillgodose dessa behov, och 

dessutom arbeta proaktivt för att förekomma behoven, och upprätthålla de närståendes hälsa. I 

de fall där situationen upplevdes främmande och svårhanterlig för de närstående, var 
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hemsjukvårdens erfarenheter och kunskap inom området värdefulla för att hjälpa de 

närstående att orka, och bibehålla sin delaktighet.  

Ansvar visade sig utgöra en drivkraft bakom de närståendes omvårdnadsprocesser. Ansvar 

i ett vårdvetenskapligt perspektiv inbegriper en förpliktelse djupt rotad hos människan att 

svara an på krav från en annan person och sig själv (Sjögren, 2012). Dunér (2010) studerade 

närståendes motiv till att utföra närståendevård, vilket kan kopplas till hur de tolkade sitt 

ansvar gentemot den hjälpbehövande. Tre bakomliggande motiv kunde identifieras: moraliska 

motiv, känslomässiga motiv samt de närståendes upplevda nödvändighet att hjälpa. De 

moraliska motiven utgick från personliga värderingar eller samhällets syn och ideal. Omtanke 

och kärlek gentemot den hjälpbehövande drev de emotionella motiven. De närstående kunde 

uppleva en vilja att återgälda den hjälpbehövande. Ibland kunde dock de emotionella banden 

leda till en känsla av skyldighet att vårda, något de närstående blivit påtvingade. De 

närstående kunde också erfara en nödvändighet att hjälpa till, om den formella vården inte 

upplevdes tillgodose patientens behov (ibid.). Denna litteraturundersökning fann att ansvar 

genomsyrade de närståendes upplevelser, och att ansvarsfördelningen mellan närstående och 

vårdpersonal tycktes outtalad. Genom att undersöka och medvetandegöra de närståendes 

upplevda ansvar, och dess bakomliggande motiv, kan vårdpersonalen öka de närståendes och 

sin egen förståelse av situationen. På så sätt kan vårdpersonalen stärka delaktigheten i ljuset 

för båda parter, så som den beskrivs av Andershed och Ternestedt (2001).  

För att genomföra omvårdnadsprocesser använde de närstående en rad resurser. De 

närstående vittnade om inre resurser som kunskap, handlingskraft och hopp, liksom yttre 

resurser som kontakter, socialt stöd och utrustning. De närstående lade särskilt vikt vid sitt 

upplevda behov av kunskap. Detta överensstämmer med Andersheds och Ternestedts (2001) 

teori, som föreslår att kunskap är en central förutsättning för meningsfullt deltagande. För att 

hjälpa närstående till meningsfullt deltagande, är det därför intressant att veta mer om hur de 

lär sig. Stajduhar, Funk och Outcalt (2013) undersökte lärandeprocessen bland närstående till 

personer i livets slut. Studien fann olika metoder varigenom de närstående lärde sig att vårda: 

att prova sig fram, aktivt söka information, tillämpa tidigare erfarenheter, samt vägledning av 

andra. De närstående föredrog och förväntade sig att lära genom vårdpersonalens vägledning. 

Detta ställer krav på att vårdarna ger enhetlig information.   

Hur kan man nå fram till de närstående med kunskap och stöd? Holm m.fl. (2015) 

intervjuade närstående efter en intervention som ämnade förbereda dem i 

närståendevårdarrollen. Interventionen bestod av gruppträffar och täckte in behov såsom 

utbildning, praktiskt och emotionellt stöd. Närstående uppgav att känslan av isolering 
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minskade, och de uppskattade en direkt diskussion med vårdarna. De upplevde sig bättre 

förberedda i sin vårdarroll (Holm m.fl., 2016). Även de formella vårdarna som utförde 

interventionen uppgav sig ha blivit mer mottagliga för de närstående och deras behov (Holm 

m.fl., 2015). Patienterna uttryckte att interventionerna bidrog till att de närstående upplevde 

sig uppskattade, vilket också påverkade dem själva positivt (Norinder, Goliath & Alvariza, 

2017).  

De närstående var missnöjda med hur vårdpersonalen utvärderade deras situation och 

behov, då det skedde oförberett och i förbigående. Ett mer strukturerat samtal kan initieras 

med hjälp av ett mätverktyg. Den kvalitativa förståelsen av de närståendes situation har 

använts för att utveckla ett sådant mätverktyg (Ewing, Austin, Diffin & Grande, 2015). 

Verktyget hjälper sjuksköterskan diskutera närståendes behov och få en ökad förståelse för 

situationen. Det har även visats hjälpa närstående inse sitt värde och rätt till stöd. Verktyget är 

utvecklat i en palliativ hemsjukvårdskontext, och utvecklarna betonar att den skiljer sig från 

annan hemsjukvård (ibid.). Resultatet i denna litteraturöversikt pekar dock på likheter dem 

emellan, och att det kunde vara av värde att utvärdera mätverktyget också i en bredare 

hemsjukvårdskontext. Genom att stödja närstående på olika sätt kan vårdare stärka deras 

resurser. Resurserna kan kopplas till Andersheds & Ternestedts (2001) begrepp veta, vara och 

göra. Vetandet syftar till kunskap och förståelse för situationen. Varandet beskriver det 

emotionella stödet och att orka vara. Görandet innebär de dagliga aktiviteterna, utförda av 

närstående eller av patienten själv. Stärks närstående i sin roll kan de lättare uppleva en 

delaktighet i ljuset med de formella vårdarna. 

 

Tema: de närstående griper efter hemsjukvården 

Delaktighet i vården är att betrakta som ett samarbete, ett partnerskap, framhåller Andershed 

(2013), utan att närmare specificera vilka samarbetets olika parter är eller bör vara. Sker 

samarbetet mellan två parter - närståendevårdarna och hemsjukvården - eller förväntas de 

närstående samarbeta med alla hemsjukvårdens aktörer samtidigt, som en i mängden? 

Litteraturöversiktens resultat visar att de närstående önskade det förra - att hemsjukvården 

samarbetade med dem som en koordinerad enhet. De närstående tvingades dock hantera det 

senare - att samarbeta med olika vårdenheter och professioner, och själva koordinera deras 

insatser. Att gripa efter hemsjukvården, både i betydelsen att försöka förstå och att påverka 

den, utgjorde en oönskad men betydande del av de närståendes beskrivna upplevelser av 

delaktighet.  
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Andershed och Ternestedt (1999) beskriver de närståendes delaktighet i vården utifrån 

kategorierna veta, vara och göra. I kategorin göra beskrivs, utöver de närståendes direkta 

omvårdnad, deras insatser att sköta patientens kontakter. Litteraturöversikten fann att 

vårdkontakterna och deras koordination upptog en större del av de närståendes upplevelser, 

och var till större besvär, än resultatet från Andersheds och Ternestedts (1999) studie antyder. 

Andershed och Ternestedt (1999) forskade med närstående till personer med 

cancersjukdomar, som fick palliativ vård i olika vårdkontexter i Sverige. I den aktuella 

litteraturöversiktens hemsjukvårdskontext är långvariga och multipla sjukdomstillstånd samt 

hög ålder vanliga. Dessa tillstånd är i sin tur förknippade med många vårdkontakter, och stora 

behov av koordination (Hofmarcher, Oxley & Rusticelli, 2007). Sedan millennieskiftet, då 

Andersheds och Ternestedts teori publicerades, har fragmenteringen av den västerländska 

sjukvården uppmärksammats allt mer, men problemen med fragmentering tycks kvarstå eller 

öka (ibid.). Litteraturöversikten lyfter fram de närståendes insatser att koordinera 

hemsjukvården som en invecklad uppgift, som fordrar både kunskap och välfungerande 

samarbetsrelationer. Detta överensstämmer med exempelvis Daveson m.fl. (2014), som 

utifrån intervjuer med svårt sjuka personer och deras närstående, beskrivit deras omfattande 

arbete att koordinera sin vård.  

Sjuksköterskor har lyfts fram som avgörande för att koordinera hälso- och sjukvårdens 

insatser och resurser (Camicia m.fl., 2013). Detta utifrån deras kompetens att arbeta 

personcentrerat och holistiskt (ibid.; Cramm, Hoeijmakers & Nieboer, 2014). Propp m.fl. 

(2010) intervjuade vårdpersonal på ett sjukhus i USA, och fann att samordningen av samtida 

sjukvårdsteam är en komplex uppgift, som sjuksköterskan har en unik förmåga att möta. Detta 

genom sjuksköterskans kommunikativa kompetens och hens närhet till såväl patienten som de 

olika vårdprofessionerna.  

I Sverige har patienter sedan 2010 en lagstadgad rätt att på begäran få en fast vårdkontakt 

(Socialstyrelsen, 2017). Denna rättighet regleras genom hälso- och sjukvårdsförordningen 

(SFS 2017:80) och patientlagen (SFS 2014:821), och förstärks sedan 2018 av lagen om 

samverkan vid utskrivning (SFS 2017:612). Den fasta vårdkontakten ska vara en namngiven 

person ur hälso- och sjukvårdspersonalen, som ska hjälpa patienten att samordna 

sjukvårdsinsatserna, informera om vårdsituationen, och förmedla kontakter till olika 

vårdenheter. Socialstyrelsen (2017) ger exempel från olika vårdkontexter, där kliniskt aktiv 

vårdpersonal ägnar en del av arbetstiden åt vårdsamordning, och att samordningen tar mellan 

en halv och en timme per patient och vecka. 
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De närstående behövde både samordning och personlig kontinuitet för att samarbetet med 

hemsjukvården ska fungera. En fast vårdkontakt kan hjälpa att tillgodose båda de behoven. 

Lagarna om fasta vårdkontakter har dock inte tillämpats till fullo - enligt en 

enkätundersökning 2016 hade endast 17 procent av de tillfrågade patienterna fått en fast 

vårdkontakt, och 28 procent fått information om att det var möjligt (Socialstyrelsen, 2017). 

De fasta vårdkontakterna utgör ett slags individuella vårdsamordnare eller case managers, 

som beskrivits internationellt i vetenskapslitteraturen. Vårdsamordnare har exempelvis visats 

minska antalet sjukhusinläggningar och öppenvårdsbesök vid långvariga sjukdomstillstånd 

(Joo & Huber, 2018), och förbättra patienternas livskvalitet vid cancersjukdomar (Joo & Liu, 

2018). För äldre personer i ordinärt boende, har vårdsamordnare visats minska vård- och 

omsorgskostnaderna, förlänga tiden i ordinärt boende, och minska de närståendes 

depressionssymtom (Berthelsen & Kristensson, 2015). Dessa evidens, jämte 

litteraturöversiktens resultat, belyser det potentiella värdet av att vårdsamordningen i 

europeisk hemsjukvård. Sjuksköterskan har funnits vara i en fördelaktig position för detta. 

Sjuksköterskeutbildningen och sjukvårdens organisation kan bidra genom att visa större 

intresse för sjuksköterskors ledarskap och tvärprofessionella kommunikation, och därigenom 

stödja sjuksköterskan som samordnare.  

 

Tema: vårdarnas makt över hopp och förtvivlan  

Det vårdpersonalen i hemsjukvården gjorde, och hur de gjorde det, påverkade de närståendes 

upplevelser av delaktighet. Analysen fann, att de närståendes känslomässiga upplevelser 

kunde beskrivas utifrån begreppet hopp och dess motsats förtvivlan. Duggleby m.fl. (2010) 

beskriver hopp utifrån en metasyntes av kvalitativ forskning med närstående till personer med 

långvariga sjukdomar. Hopp innebär insikten om att en bättre framtid är möjlig. Hoppet består 

av både specifika hopp, som är föränderliga och situationsbundna, och en övergripande känsla 

av hopp. Hopp påverkas av personens inre och yttre omständigheter - hens attityd, tro och 

välbefinnande, liksom det stöd hen får, hens erfarenheter och relationer. Hopp bidrar i sin tur 

till ökad copingförmåga, upplevd kontroll och välbefinnande samt minskad sorg - en positiv 

spiral. Osäkerhet beskrivs av Duggleby m.fl. som en förutsättning för hopp, eftersom hopp rör 

den osäkra framtiden. De närstående kan antas uppleva osäkerhet inför långvariga sjukdomar, 

eftersom de medför ständiga förändringar. Duggleby m.fl. fann att graden av osäkerhet 

påverkar hoppet. När osäkerheten är liten, kan hopp väckas och bibehållas, medan hoppet 

riskerar att falna när osäkerheten blir för stor.  
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Benzein (1999) undersökte hopp som koncept och levd erfarenhet. Undersökningen fann två 

huvudsakliga dimensioner: att vara i hopp och att hoppas på någonting, som härrör ur de 

olika levda erfarenheterna av varande och ägande. Att vara i hopp beskrevs som att komma 

hem - att känna vila, trygghet, mening och kraft. Bekräftande relationer utgör en förutsättning 

för att vara i hopp - att uppleva en annans närvaro, att vara i dialog och att bli accepterad. 

Samhörighet är avgörande för att vara i hopp. Att hoppas på någonting, å andra sidan, handlar 

om människans målsättningar och positiva förväntningar. Den formen av hopp rör ägandets 

dimension. Målsättningarna kan röra materiella ting, upplevelser eller särskilda händelser 

människan vill vara med om. Sådana målsättningar beskrevs viktiga för att uppleva 

meningsfullhet, och en drivkraft att leva ett aktivt liv.  

Ovan nämnda teorier om hopp och osäkerhet belyser hoppets komplexitet, och hur ohälsa 

och vårdande kan påverka de närståendes hopp. De situationsbundna respektive övergripande 

dimensionerna av hopp som Duggleby m.fl. (2010) beskriver, kan liknas vid Benzeins (1999) 

dimensioner att hoppas på, respektive att vara i hopp. De närståendes deltagande i 

hemsjukvård påverkade hoppets båda dimensioner. Teorin om att vara i hopp överlappar 

dessutom Zingmarks m.fl. (1995) förståelse av att vara hemma. Litteraturöversiktens resultat 

väcker frågan om hemmiljön stärkte kopplingen mellan vårdande och hopp. De närståendes 

berättelser vittnade om att de närstående hoppades på hjälp, normalitet, lindring och kunskap. 

Hemsjukvårdssituationen förknippades med att vara i hopp, att känna hemmastaddhet, 

samhörighet, partnerskap och trygghet. Situationen rymde också förtvivlan, när 

hemsjukvården misslyckades med att infria de närståendes förväntningar, eller visade 

bristande delaktighet i deras situation. Genom kompetens och ett gott bemötande kunde 

hoppet stärkas hos de närstående, medan bristande samspel och respektlöshet orsakade 

förtvivlan. Kopplingen mellan hemsjukvård och hopp bör undersökas vidare. 

Upplevelsen av hopp kan jämföras med konceptet delaktighet i ljuset i Andersheds och 

Ternestedts (2001) teori. Delaktighet i ljuset kännetecknas av kunskap och samverkan. 

Personalens förhållningssätt är avgörande för delaktigheten - att de visar respekt, bekräftande 

och öppenhet. Motsatsen delaktighet i mörkret karakteriseras av en motsättning: delaktighet 

och utanförskap. De närstående är delaktiga i situationen och den informella vården, men är 

separata från den formella vården. Detta leder till en känsla av utanförskap. Såväl delaktighet 

i ljuset som delaktighet i mörkret kan återfinnas i litteraturstudiens resultat. Vårdpersonalen 

och hemsjukvårdens organisation var avgörande för de närståendes upplevelser av 

delaktighet.  
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Kliniska implikationer  

Om vårdpersonalen ser de närstående som utförare av omvårdnadsprocesser, kan de lättare 

begripa och diskutera deras upplevda ansvar, förmågor och behov. På så sätt kan vårdarna 

stärka de närstående och deras delaktighet. Personalkontinuitet och samordning mellan 

hemsjukvårdens olika professioner och aktörer är av stor betydelse för de närstående. 

Vårdarna bör utvärdera och förekomma de närståendes stödbehov. Relevant närståendestöd 

kan bestå av kunskap, strukturerade stödsamtal och avlösning. Den kompetens vårdarna visar 

i omvårdnaden och bemötandet är avgörande för de närståendes delaktighet och upplevelse av 

hopp.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

De närståendes upplevelser av hemsjukvård i central-, öst och sydeuropa bör studeras. 

Villkoren och attityderna kring hemsjukvård skiljer sig markant inom Europa, och den 

publicerade forskningen är geografiskt begränsad. Vidare bör de närståendes delaktighet i 

hemsjukvården ges en fördjupad förståelse som fenomen. Det bör exempelvis studeras, med 

vilken förförståelse och förväntan de närstående närmar sig samspelet med hemsjukvården. 

Förhållandet mellan de närståendes stress och förmåga till delaktighet kan också vara av värde 

att studera. Hur hemsjukvården bättre kan koordineras för att gynna de närståendes 

delaktighet, bör också undersökas. För att hemsjukvården ska kunna utvecklas på ett hållbart 

sätt, fordras evidensbaserade stödinterventioner som kan stärka de närståendes kunskap och 

andra resurser. 

 

9 Slutsats  

De närstående närmade sig delaktighet med hemsjukvården utifrån en position som 

självständiga informella vårdare. De närstående utförde egna bedömningar och 

omvårdnadsåtgärder, drivna av sitt upplevda ansvar för patienten. Närståendevården var 

beroende av de närståendes inre och yttre resurser. Delaktighet med hemsjukvården gjorde de 

närstående känsliga för personalens bemötande, kompetens och koordination – delaktigheten 

kunde stärka de närståendes upplevda hopp, men också orsaka förtvivlan. Att koordinera 

information mellan hemsjukvårdens personal och olika aktörer, utgjorde en väsentlig del av 

delaktigheten. Genom personalkontinuitet och koordination blev hemsjukvården en bättre 

samarbetspartner för de närstående, vilket stärkte de närståendes hopp. Illa koordinerad 

hemsjukvård och skiftande personal skapade tvärtom frustration och isolering. Samspelet med 



28 (46) 

de närstående är viktigt för hemsjukvårdens funktion. För att utveckla hemsjukvården på ett 

hållbart sätt, fordras medvetenhet om detta samspel. Hemsjukvården kan stödja de närstående 

genom resurser som kunskap, avlösning och stödsamtal. Hemsjukvården kan också stödja 

delaktigheten genom att själv vara en välorganiserad och respektfull samarbetspartner.  
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skapade sårbarhet - relationens utformning formade 

de närståendes upplevelse. Vårdarnas beteende kunde 

skapa trygghet och regelbundna besök bröt 

isoleringen - de fyllde en social funktion. Närstående 

förväntade sig mindre formalitet och mer personligt 

engagemang från omvårdnadspersonal än läkare. 

Närstående ville inkluderas och önskade anpassning 

av dialogen med vårdarna till sin egen kompetensnivå. 



 
  

 

De var känsliga för negativa kommentarer vilket gav 

skuldkänslor. Vårdpersonal hjälpte till med 

omvårdnad och administrering efter patientens död, 

och utförde också hembesök vilket hjälpte de 

närstående. 

  

Hvalvik, S., & 

Reierson, I. .  

 

Striving to 

maintain a 

dignified life for 

the patient in 

transition: next 

of kin's 

experiences 

during the 

transition 

process of an 

older person in 

transition from 

hospital to 

home. 

2015, Norge, 

International 

Journal of 

Qualitative Studies 

on Health and Well-

being 

Att beskriva de 

närståendes levda 

erfarenhet av en äldre 

persons övergång från 

sjukhusvård till 

hemsjukvård.  

Ändamålsenligt urval av 

elva närstående till personer 

som vårdats vid ett sjukhus, 

(och därefter erhållit 

hemsjukvård). 

Semistrukturerade 

intervjuer. Fenomenologisk 

hermeneutisk analys enligt 

Lindseth & Norbergs metod.  

De närstående upplevde ökat ansvar och maktlöshet 

vid bristande interaktioner med vårdarna, men även 

misstro. Hemsjukvårdarna upplevdes viktiga men 

främmande. Beroendesituationen hindrade en öppen 

kommunikation. Närstående kompenserade utifrån en 

holistisk patientsyn, exempelvis många besök när 

patienten är orolig. Familjerna koordinerade sina 

besök och stödde varandra. Acceptans av situationen 

främjades genom vårdarnas empati och omsorg, vilket 

även möjliggjorde samarbetet, dock behövde det ske 

på vårdarnas initiativ.  De närstående gjorde sig 

beredda att vårda vid upplevd bristande sjukvård. De 

upplevde sig som viktiga för patienten men oviktiga 

för vårdarna. 

Jack, B., O'Brien, 

M., Scrutton, J., 

Baldry, C., & 

Groves, K.  

Supporting 

family carers 

providing end-

of-life home 

care: a 

2014, 

Storbritannien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Undersöka sörjande 

familjers uppfattningar 

och förväntningar av 

palliativ vård  i hemmet. 

 

Bekvämlighetsurval av 

närstående till avlidna 

personer som vårdats vid en 

palliativ hemsjukvårdsenhet. 

Semi-strukturerade 

Hemsjukvårdens närvaro och tillgänglighet lindrade 

de närståendes upplevda oro, isolering och sårbarhet. 

Vårdarna vakade hos patienten och hjälpte de 

närstående att närvara i avgörande ögonblick. De 

närstående hade svårt att acceptera hjälp åt sig själva, 



 
  

 

qualitative study 

on the impact of 

a hospice at 

home service 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

svårt att lämna över ansvaret och fick skuldkänslor. 

När de accepterade avlösning och 

egenvårdsmöjligheter lugnade det resten av familjen 

och tid frigjordes till normalt vardagsliv. Vårdarna 

utförde även hushållsarbete vilket frigjorde 

kvalitetstid mellan närstående och patient.  

 

Landmark, B., 

Aasgaard, H., & 

Fagerstrom, L. 

“To be stuck in 

it - I can’t just 

leave”: A 

qualitative study 

of relatives’ 

experiences of 

dementia suffers 

[sic] living at 

home and need 

for support 

2013, Norge, Home 

Health Care 

Management & 

Practice 

Att beskriva upplevelser 

av att vara närstående till 

personer med demens i 

eget boende. Att beskriva 

de närståendes behov av 

stöd.  

Ändamålsenligt urval av 

närstående till patienter i ett 

hemsjukvårdsområde. Tio 

deltagare i två fokusgrupper. 

Semistrukturerade 

diskussioner. Kvalitativ 

innehållsanalys.  

De närstående argumenterade med vårdpersonal om 

läkemedelshantering och kritiserade vårdarna när de 

agerade respektlöst och ohygieniskt. Vidare ringde de 

och bad vårdpersonalen koordinera vården och 

kommunikationen. Vårdpersonalen å sin sida bad de 

närstående kontakta läkare om 

läkemedelsordinationer. Under vissa perioder var den 

upplevda närståendebördan så stor att de var tvungna 

att vara konstant förberedda dygnet runt, trots detta 

upplevde vissa dåligt samvete och lite kontroll. 

Vårdpersonalen upplevdes uppgiftsorienterad. 

 

Lees, C., 

Mayland, C., 

West, A., & 

Germaine, A. 

Quality of end-

of-life care for 

those who die at 

home: views 

and experiences 

of bereaved 

2014, 

Storbritannien, 

International 

Journal of Palliative 

Nursing 

Att utforska de 

närståendes upplevelser 

kring hemsjukvården vid 

livets slut.  

Närstående till ett 

konsekutivt urval av avlidna 

patienter, som erhållit 

hemsjukvård i ett 

primärvårdsområde. 72 

deltagare gav fritextsvar i 

Kontinutet värderades av de närstående. De upplevde 

skillnad i vården - sämre kvällstid jämfört med dagtid. 

De upplevde det plågsamt att vänta på 

symtomlindring. De upplevde även avsaknad av 

koordination - exempelvis hämtades sängen först 

långt efter att döden inträffat. Stödet från formella 



 
  

 

relatives and 

carers 

frågeformulär. Kvalitativ 

innehållsanalys med 

framework-metoden. 

vårdare var avgörande för att de skulle orka, såsom att 

de visade empati och omsorg. Närstående upplevde 

även att ingen lyssnade, de saknade respekt. 

Förberedelser inför döden, kunskap om eventuella 

symtom och nödvändiga kontaktvägar minskade 

stressen.  

Näsström, L., 

Luttik, M., Idvall, 

E., & Strömberg, 

A.   

Exploring 

partners’ 

perspectives on 

participation in 

heart failure 

home care: a 

mixed‐method 

design 

2015, Sverige  

Journal of 

Advanced Nursing 

Att beskriva de 

närståendes perspektiv på 

deltagandet, när patienter 

med hjärtsvikt får 

hemsjukvård. 

 

Ändamålsenligt urval av 15 

partners till personer med 

hjärtsvikt i hemsjukvård. 

Mixad metod med 

kvalitativa data från 

semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys av 

intervjumaterialet. 

Kvantitativa data från 

frågeformulär analyserades 

med bivariat 

regressionsanalys och 

ickeparametrisk statistik. 

Den kvantitativa delen 

exkluderades från 

litteraturöversikten.  

De närstående ville delta i olika grader, det fanns en 

rädsla inför eventuella krav från vårdpersonalen. Att 

lämna över till personalen kunde vara ett sätt att delta. 

Närstående berättade för vårdpersonalen om 

patientens status och uttrycker åsikter. De upplevde 

ett deltagande när vårdarna lyssnade och initierade 

samtal om patienten. Närstående dokumenterade 

provsvar och stod i kontakt med andra vårdgivare. 

Närstående önskade information om sjukdom, vårdens 

organisation, kontaktvägar, vårdplanering samt vad de 

bör observera mellan besöken. Ärlig information och 

välkoordinerad vård värderades högt av närstående. 

Det gav trygghet och ett ökat deltagande. 

  



 
  

 

Seamark, D., 

Blake, S., 

Brearley, S., 

Milligan, C., 

Thomas, C., 

Turner, M., . . . 

Payne, S. 

Dying at home: 

a qualitative 

study of family 

carers' views of 

support 

provided by GPs 

community staff 

2014, 

Storbritannien, 

British Journal of 

General Practice 

Att utforska familjens syn 

på interaktionen med 

vårdpersonalen vid 

palliativ hemsjukvård. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer med 59 

närstående till avlidna 

personer från tre 

primärvårdsområden. 

Bekvämlighetsurval. 

Kvalitativ innehållsanalys 

med framework-metoden.  

Personlig kontinuitet i personalstyrkan främjade en 

tillitsfull relation med de närstående. Regelbunden 

kontakt gav trygghet och minskade känslan av 

isolering. Mest kontakt skedde med 

omvårdnadspersonal och sjuksköterskor, medan 

läkare uppfattades som svåra att nå. Närstående hade 

högre förväntningar på personal där det fanns en aktiv 

relation, och lägre förväntningar på mer okänd 

personal. Närstående behövde upprepa och koordinera 

information till olika vårdteam och enheter vilket 

skapade frustration och stress. Vid inkludering i 

planering och välorganiserad vård tryggades de 

närstående. Hemsjukvården upplevdes ej fungera på 

jourtid. 



 
  

 

Totman, J., 

Pistrang, N., 

Smith, S., 

Hennessey, S., & 

Martin, J. 

‘You only have 

one chance to 

get it right’: A 

qualitative study 

of relatives’ 

experiences of 

caring at home 

for a family 

member with 

terminal cancer 

2015, 

Storbritannien, 

Palliative Medicine 

Att utforska 

närståendevårdares 

känslomässiga 

utmaningar vid palliativ 

hemsjukvård, samt hur de 

formella vårdarna stöder 

eller hindrar dem i att 

hantera dem.  

Närståendevårdare till ett 

konsekutivt urval av avlidna 

hemhospicepatienter vid en 

vårdenhet. 15 deltagare, 

semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys med 

framework-metoden. 

Deduktiv analys utifrån 

Yaloms existentiella teori.  

De närstående upplevde ultimat ansvar för patienten, 

och accepterade att vårdpersonalen inte hade det. Om 

ansvaret upplevdes för stort eller långvarigt, kände de 

sig svikna och ensamma. De behövde bekräftelse från 

vårdarna. De formella vårdarna kunde lätta 

ansvarsbördan genom att koordinera vården. Att 

koordinera vården upplevdes frustrerande och utanför 

de närståendes ansvarsområde. Att be om mer hjälp 

plågade de närstående. En särskild kontaktperson som 

brydde sig lindrade ensamheten och otryggheten. 

Glesa besök eller dålig kontakt med hemsjukvården 

skapade besvikelse och isolering hos de närstående. 

De sårades när vårdarna upplevdes okänsliga eller 

oengagerade, och tog strid för patientens skull. De 

uppskattade stödsamtal och inkludering från 

vårdarnas sida. Öppen kommunikation gav trygghet, 

motsatsen gav oro och misstänksamhet. 

Vårdpersonalen frigjorde kvalitetstid mellan patient 

och närstående genom att utföra hushållsarbete. 

 


