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Sammanfattning/Abstract 
  

Bakgrund: Många patienter väljer i dag att vårdas hemma under sin sista tid i livet 

istället för som tidigare på sjukhus eller ett boende. Den palliativa 

hemsjukvården blir därför alltmer utbredd vilket samtidigt innebär att allt 

större krav ställs på de närstående som då ofta intar en vårdande roll. 

 

Syfte: Syftet är att beskriva hur närstående upplever sin vårdande roll i den 

palliativa hemsjukvården. 

  

Metod: En litteraturstudie baserad på tio resultatartiklar som består av både 

kvalitativa och kvantitativa studier där vi kom fram till tre teman som 

handlade om den närståendes upplevelser av den vårdande rollen, 

närståendes vårdande roll och den sjuke och närståendes vårdande  roll och 

sjuksköterskan.   

 

Resultat: Många närstående fann både fördelar och nackdelar med den vårdande rollen 

och att den innebär en stor omställning. Många närstående kände sig mer 

eller mindre tvingade att ta över den vårdande rollen.Tillräcklig information 

och en god kommunikation ansågs av de närstående som en mycket viktig 

faktor. 

 

Diskussion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Att vårda en svårt sjuk anhörig är ofta en belastning. Detta kräver att 

vårdpersonalen är medvetna om de närståendes svåra situation och 

upplevelsen av denna. Det är även viktigt att uppmärksamma närståendes 

behov av information och att ha en bra kommunikation för att vi som 

sjuksköterskor ska kunna stödja de närstående i deras vårdande roll. 

 

Anhörig vårdare, vårdande roll, palliativ vård, döende patienter, vård i livets 

slut 

 

Keywords: Family caregivers, caring role, palliative care, terminally ill, end of life care 
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Abstract 
 
 

 

Background: Many patients today choose to spend their last time at home instead of in the 

hospital or in a nursing home. The palliative homecare has therefore become 

more widely spread which means that the demands on the next of kin’s has 

increased because they usually take on a caring role. 

 

Aim: The aim of this study is to describe how the next of kin’s experience their 

caring role in the palliative home care. 

 

Method: A literature study based on ten results articles which consist of both 

qualitative and quantitative studies where we found three themes which was 

next of kin’s experience of the caring role, next of kin’s caring role and the 

sick one and next of kin’s caring role and the nurse.  

 

Findings: Many next of kin’s found both advantages and disadvantages and that it 

meant a big change with the caring role. Many next of kin felt more or less 

forced to take over the caring role. The next of kin found that enough 

information and good communication was a very important factor. 

 

Discussion: To care for a sick relative is often a burden. This demands that the healthcare 

professionals are aware of the next of kin’s difficult situation and the 

experience of this. It is also important to notice the next of kin’s needs for 

information and to have a communication so that we as nurses can support 

them in their caring role. 

 

Keywords: Family caregivers, caring role, palliative care, terminally ill, end of life care 
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1 Inledning 

Vårt intresse för den palliativa vården väcktes efter att vi gjort vår verksamhetsförlagda 

utbildning på olika kirurg- och medicinavdelningar samt inom den palliativa vården, dels på 

en palliativ vårdavdelning och dels inom hemsjukvården (ASIH, Avancerad Sjukvård I 

Hemmet). Vi har tidigare arbetat som undersköterskor inom intensivvården, på onkologisk 

avdelning samt inom geriatriken, vilket innebär att vi många gånger kommit i kontakt med 

patienter i livets slutskede. En av oss har även erfarenhet av att ha vårdat en svårt sjuk 

familjemedlem i hemmet och har dessutom vakat över en nära anhörig på ett boende, båda 

gångerna i livets slutskede. Denna livserfarenhet har gett mig som framtida sjuksköterska 

möjligheten att se situationer ur ett nytt perspektiv, vilket ökar förståelsen för de närståendes 

situation och har gjort mig som människa starkare. Att vårda en nära anhörig kan vara mycket 

ansträngande, men samtidigt upplever jag det inte som en direkt belastning utan istället som 

en självklarhet, då det handlar om en nära familjemedlem. Eftersom både rollen som vårdare 

till anhörig och den verksamhetsförlagda utbildningen huvudsakligen utspelades i hemmet har 

vi valt att fokusera på palliativ hemsjukvård ur ett närstående perspektiv.  

 

2 Bakgrund 

Här kommer vi att beskriva den palliativa vården, närståendes funktion i den palliativa 

vården, informationens och kommunikationens betydelse samt de närståendes upplevelser av 

den palliativa hemsjukvården. Inledningsvis vill vi som författare klargöra några viktiga 

begrepp som är relevanta för detta arbete. Med ”närstående” menar vi den som vårdar en sjuk 

familjemedlem och patienten kommer i fortsättningen även att kallas för ”den sjuke” eller 

”sjuk anhörig”.  

2.1  Palliativ vård 

Palliativ vård innebär enligt Sandman och Woods (2003, s. 13) en övergripande vård som 

innefattar en aktiv helhetsvård av både den sjuke och dess närstående. Vården utförs av ett 

tvärprofessionellt team bestående av flera yrkeskategorier som exempelvis läkare, 

sjuksköterskor och sjukgymnaster. Palliativ vård innebär att patientens sjukdom inte längre 

går att bota utan att man endast lindrar de symptom som uppkommer så att livskvaliteten ska 

bli så bra som möjligt den sista tiden. 
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Den palliativa filosofin grundar sig på fyra hörnstenar (Socialstyrelsen, 2006, s. 12): 

 Symtomlindring för att lindra patientens lidande. 

 Teamarbete. Vården bedrivs ofta av ett tvärprofessionellt team. 

 Kommunikation. En bra kommunikation mellan patient, närstående samt 

vårdpersonal är viktig för att vården ska bli så bra som möjligt. 

 Stöd till närstående. Då närstående ofta är delaktiga i vården är det av största vikt 

att de får tillräcklig information och stöd från de professionella, både under 

vårdtiden och efter att patienten har avlidit. 

Socialstyrelsen (2006, s.12, 18-19) menar att det blir allt vanligare att svårt sjuka och döende 

patienter vårdas i hemmet/på ett boende istället för som tidigare på sjukhus, vilket motsvarar 

de önskemål som många av dagens patienter har. Närstående får då ofta en stor betydelse, 

framförallt när det gäller hemsjukvården och därför är det viktigt att vårdpersonalen har ett 

bra samarbete med dem där hänsyn tas till deras behov och önskemål då de ofta blir 

involverade i vården av patienten. Enligt von Otter och Pihlblad (1996, s. 57) blir situationen 

annorlunda inom sjukhusvården där vårdpersonalen ofta sköter omvårdnaden och de 

närstående är ”besökare”, de kan då ofta känna sig osäkra på sin roll i sammanhanget, hur 

mycket de ska göra och om de ska vara närvarande hela tiden.  

 
2.2 Närståendes funktion i den palliativa vården 

För att bedriva en god palliativ vård så ska denna enligt Socialstyrelsen (2006, s. 12) också 

inkludera de närstående där hänsyn tas till deras behov och önskemål. Brobäck och Berterö 

(2003) menar att det är svårt att förutsäga hur länge en palliativ, vårdkrävande fas kan pågå 

och för de närstående som vårdar sina sjuka anhöriga kan bristen på tidsperspektiv ibland vara 

enormt påfrestande. Då närstående ofta är de som känner den sjuke bäst kan de enligt von 

Otter och Pihlblad (1996, s. 63) i många fall fungera som en kontakt mellan den sjuke och 

vårdpersonalen, exempelvis då de lättare ser om han/hon visar tecken på smärta eller annan 

försämring. Brobäck och Berterö (2003) menar att närstående ofta behöver en viss tid för att 

komma till rätta med de nya förhållandena, för att sedan kunna utveckla strategier som hjälper 

dem att hantera situationen. Eftersom människor reagerar på olika sätt varierar även 

strategierna, en del väljer att ge utlopp för sina känslor medan andra låtsas som om ingenting 

har hänt. Närstående undviker att ge uttryck för sina egna känslor inför vårdpersonalen 

eftersom det skulle kunna uppfattas som att sätta de egna behoven framför den sjukes. 

Samtidigt känner de ständigt krav från olika håll, från den sjuke, från vårdpersonalen, krav 

från samhällets sida och inte minst de krav som de ställer på sig själva. Den sjukes 
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temperament kan ibland variera starkt men trots att det vanligtvis beror på sjukdomen är det 

lätt att de närstående tar det personligt vilket kan göra det svårt för dem att kontrollera sina 

egna känslor. 

 

2.3  Information och kommunikation med närstående 

I definitionen för palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006, s. 12) påtalas vikten av att ha en god 

kommunikation med den sjuke och de närstående för att kunna ge en så bra information som 

möjligt. Vilken information och på vilket sätt den förmedlas till den sjuke och de närstående 

kan enligt Socialstyrelsen (2006, s. 50) vara beroende av den enskilda situationen. Vid 

kommunikation med närstående kan det enligt von Otter och Pihlblad (1996, s. 78) vara en 

fördel att ha kontaktuppgifter till flera anhöriga då det ibland kan vara bättre att i första hand 

kontakta exempelvis sonen/dottern istället för maken/makan beroende på vad saken gäller. 

Allt eftersom den sjukes tillstånd förändras så ändras enligt Northfield och Nebauer (2010) 

även de närståendes behov av information, dels hur mycket information de vill ha och vad 

informationen ska innehålla. Borstrand och Berg (2009) menar att närstående värdesätter 

också en god kommunikation och en viss kontinuitet i vården där den ansvariga 

sjuksköterskan kommer på regelbundna besök. För sen eller för lite information om 

exempelvis dödsprocessen kan leda till att närstående först förstår hur allvarligt den sjukes 

tillstånd är när han/hon endast har någon vecka kvar att leva. 

 

2.4  Närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård 

Brobäck och Berterö (2003) genomförde en studie med syfte att ta reda på närståendes 

upplevelser av den palliativa hemsjukvården. De menar att närståendes situation ofta 

förändras då de plötsligt får vara både vårdare och närstående. De känner dels ett ansvar på 

det emotionella planet, speciellt när det gäller närstående som är barn till en sjuk anhörig, att 

besvara den kärlek som de tidigare fått från sina föräldrar samtidigt som det kan upplevas som 

en belastning på grund av den ansträngande situationen. Detta kan påverka dem på olika sätt 

som exempelvis genom trötthet. Enligt Andershed (2005) tycker många också att det är 

jobbigare att vara närstående när den sjuke är yngre och har ett långt liv framför sig. Carlsson 

(2010) menar att eftersom närstående ofta är så fokuserade på den sjukes behov förlorar de 

ofta stora delar av sina egna sociala nätverk. Brännström, Ekman, Broman och Strömberg 

(2007) menar att de närståendes roll förändras under sjukdomens gång, från att vårda sina 

sjuka anhöriga till att själva behöva ta emot hjälp kan vara mycket jobbigt eftersom de 

befinner sig i en redan omvälvande och många gånger komplicerad situation. 
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2.5  Närståendes behov av stöd i den palliativa hemsjukvården 

Enligt Socialstyrelsen (2006, s. 53) får den enskilda situationen avgöra vilka mål som sätts för 

den palliativa vården. Följande mål har därför formulerats: 

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 

patienten när det inte längre är möjligt att bota samt att ge stöd till närstående. 

(Socialstyrelsen, 2006, s. 53) 

Enligt Brobäck och Berterö (2003) är det viktigt att stödja de som vårdar sjuka närstående 

under hela förloppet, vilket även inkluderar den direkta fasen efter att den sjuke har avlidit. 

Trots att det kan vara mycket krävande att vårda sjuka anhöriga både ur en fysisk och psykisk 

aspekt såväl som ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är många närstående beredda att 

inta denna vårdande roll. Socialstyrelsen (2006, s. 58) belyser vikten av stöd till närstående 

och tar då upp de närståendes roll och delaktighet i vården, att det är viktigt med information 

och att det bör finnas möjlighet till att periodvis kunna ta in den sjuke för att avlasta vårdande 

närstående då de ofta känner sig isolerade och tvungna att ständigt finnas till hands. 

Närstående önskar enligt Carlsson (2010) olika sorters stöd från vårdpersonalen vilket bland 

annat kan handla om tillgängligheten till vårdpersonal och vikten av känslomässigt stöd. När 

det gäller praktiskt stöd är god omvårdnad samt resurser för avlastning av största betydelse. 

Även möjligheten till sjukskrivning uppfattas som positivt både finansiellt och för att på så 

sätt få färre uppgifter, vilket minskar stressen. I vissa fall kan också organisationen av det hela 

ha betydelse för att det ska gå så smidigt som möjligt. Det är inte alltid som de närstående 

förväntar sig att de ska få stöd för sin egen skull även om behovet är stort. Enligt von Otter 

och Pihlblad (1996, s. 76) är det extra viktigt att uppmuntra de närstående till att göra något 

annat emellanåt. Detta kan till exempel bestå av att ordna med avlösning för att de närstående 

ska få en möjlighet att komma ut en stund.  

Enligt Zapart, Kenny, Hall, Servis och Wiley (2007) uppskattar närstående hembesöken 

från sjuksköterskorna, både från det palliativa teamet och från kommunen. Då kan de 

närstående få svar på många av sina frågor samt hjälp med det praktiska och undervisning för 

att på egen hand kunna hjälpa den sjuke. Eriksson och Lauri (2000) hävdar att behovet av stöd 

är större än den reella tillgången. De saknar emotionellt stöd från vårdpersonalen och 

värdesätter när vårdpersonalen tar sig tid att tala med dem.  
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3 Problemformulering 

I litteraturen har det framkommit att den palliativa vården ska inkludera både patient och 

närstående. I den palliativa hemsjukvården får de närstående en extra viktig roll eftersom det 

ställs större krav på dem jämfört med när den anhörige vårdas på sjukhus. Att vårda en sjuk 

anhörig är för många en mycket omvälvande situation som leder till stora förändringar, vilket 

i sig kan upplevas som skrämmande men även för att de närstående plötsligt får dubbla roller. 

Att både vara närstående och försöka upprätthålla ett någorlunda normalt familjeliv och 

samtidigt vara vårdare kan leda till splittrade känslor. För att vi som sjuksköterskor ska kunna 

ge närstående det stöd de behöver är det viktigt att vi får en förståelse för deras upplevelser av 

hur det är att vårda en svårt sjuk anhörig. Forskningen visar att det finns en hel del 

information gällande palliativ hemsjukvård men endast begränsad information när det gäller 

närståendes upplevelser av den vårdande rollen. Med detta arbete hoppas vi på en ökad 

förståelse för närståendes upplevelse av sin vårdande roll. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva hur närstående upplever sin vårdande roll i den palliativa hemsjukvården 

 
5 Teoretisk referensram 

I litteraturen beskrivs vårdrelationen mellan vårdpersonal och patient, men i detta arbete 

kommer den teoretiska utgångspunkten att utgå ifrån vårdrelationen mellan vårdpersonalen 

och den närstående, vilket kommer att diskuteras vidare i resultatdiskussionen. 

Som teoretisk referensram har vi valt att använda oss av begreppet vårdrelation eftersom 

en bra mellanmänsklig relation kan ses som en förutsättning för god vård (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 46). En fungerande vårdrelation är en 

förutsättning för att vården ska kunna fungera, vårdrelationen utgör grunden för vårdandet 

och denna relation bygger på ett samspel mellan vårdaren och patienten. Vårdrelationen syftar 

till att stödja patienten i dennes hälsoprocess (Eriksson, 2000, s. 55). Det finns olika typer av 

vårdrelation både en professionell och en naturlig sådan. I en professionell vårdrelation måste 

vårdaren vara öppen och med hjälp av kunskap och erfarenhet reflektera över situationen. 

Vårdaren har inte heller någon personlig fördel av att vårda. Eftersom denna relation är 

tidsbegränsad är det viktigt att den inte förväxlas med en vänskapsrelation. I en naturlig 

vårdrelation ser situationen annorlunda ut och präglas bland annat av tyst kunskap där man 

förhåller sig till den förförståelse som finns. Upplevelsen av en vårdrelation kan vara både 

positiv och negativ, men eftersom vårdaren bär ansvaret är det också dennes skyldighet att se 
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till så att det blir en bra upplevelse där syftet är att lindra lidande och öka den sjukes 

välbefinnande. Det är också viktigt att se människan bakom sjukdomen, att det ibland betyder 

mer att bara finnas till hands än vilka handlingar som utförs (Dahlberg et al., 2003, s. 46-49). 

I en professionell vårdrelation är parterna aldrig jämlika, eftersom vårdaren alltid har mer 

makt. Beroende på hur makten används kan det ändå bli en god vårdrelation där patient och 

vårdare arbetar mot samma mål, att göra det som är bäst för patienten och vårdarens reflektion 

är därför av stor betydelse. Makt kan antingen användas i positiv bemärkelse där patienten 

stärks eller negativt genom att missbrukas, exempelvis då vårdaren är för dominant (Wiklund, 

2003, s. 156).  

En vårdrelation bygger alltid på ömsesidighet, att både ge och att ta, även om vårdaren inte 

kan förvänta sig att få något tillbaka. För att skapa en god vårdrelation är det viktigt med 

kontinuitet så att man får chans att bygga upp en bra relation där vårdpersonalen hinner lära 

känna de närstående och kunna stötta dem i deras arbete (Eriksson, 2000, s. 55-56). Inom 

vårdrelationen får patienten möjlighet att växa genom att ge uttryck för sina behov och 

problem (Wiklund, 2003, s. 155, 159, 160). I en vårdrelation sker även en ömsesidig beröring, 

dels genom den fysiska beröringen men även känslomässigt. Att bli berörd är ett tecken på 

närvaro och kan skapa en slags förbindelse.  

Vårdandets syfte att främja hälsa och detta görs av både professionella och närstående 

(Eriksson, 1997, s. 22, 38-40). Att vårda någon innebär att dela med sig och att vara en del av 

samma helhet. Inom ramen för vårdandet kan delaktighet betyda att vara närvarande, vilket 

innebär att en förståelse uppkommer och att man bekräftar den andre. För att det ska vara 

möjligt att dela är förutsättningen att vårdaren ser sig själv som en helhet och har kommit 

tillräckligt långt i sin egen utveckling. Enligt Wiklund (2003, s. 156-158) upplever närstående 

tillit när vårdpersonalen tar helhetsansvaret i vårdsituationen så att de närstående slipper detta 

och kan koncentrera sig på det som är viktigt. Vårdaren måste därför ha en förmåga att stödja 

de närstående när det gäller att fatta beslut. I vårdrelationen är det viktigt att vårdaren inte 

forcerar fram något utan låter de närstående komma till dem. 

Inom vårdrelationen får dialogen en stor betydelse. Wiklund (2003, s. 157) talar om Bubers 

dialogfilosofi som innefattar Jag - Du relationer och Jag - Det relationer, som båda rör sig på 

ett kontinuum. Jag – Det relationen reducerar synen på den andre till att vara ett objekt. Jag - 

Du relationen däremot präglas av att acceptera och bekräfta. Den innefattar i vanliga fall även 

jämlikhet och ömsesidighet vilket kan tyckas vara svårt i vårdrelationen eftersom den aldrig 

är jämlik, men genom öppenhet kan vårdarens förhållningssätt dock motsvara en Du – 
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relation. För att uppnå detta måste vårdaren skapa en dialog där den stödjande funktionen är 

en viktig faktor men även att skydda den andres integritet och värdighet.  

 

6 Metod 

Här kommer vi att beskriva hur vi har gått till väga när det gäller vårt urval och vår 

litteratursökning, vi kommer även att beskriva hur vi analyserat dessa data. 

 

6.1  Litteratursökning 

Enligt Polit och Beck (2010, s.185) så ska en litteraturstudie ge en bild av forskningen som 

finns inom det aktuella området. Eftersom detta arbete enligt skolans riktlinjer ska vara en 

litteraturstudie började vi med att söka efter relevant litteratur i databaserna CINAHL plus 

with Full Text, PubMed, Academic Search Premier samt MEDLINE (se bilaga 1). Vi sökte då 

specifikt efter vetenskapliga artiklar och studier som vi sedan granskade beträffande kvalitet. 

Vi började med att göra en bred sökning och använde oss då av sökord som caregiver, family 

caregiver/s, experience, nursing, relatives, family support, terminally ill, terminal illness, end 

of life care och palliative care. Dessa sökord kombinerades sedan ihop på olika sätt för att få 

fram lämpliga vetenskapliga artiklar. Senare specificerade vi sökningen till family caregiver/s, 

caring role, end of life care samt home health care för att hitta artiklar som specifikt belyste 

närståendes vårdande roll och upplevelsen av att vårda en sjuk anhörig. Som begränsning 

valde vi att endast använda oss av artiklar publicerade mellan 2000-2011 för att få fram den 

senaste forskningen samt lade till NOT child för att begränsa sökningen till att endast gälla 

vuxna. Språkmässigt valde vi artiklar publicerade på engelska, tyska och de nordiska språken 

exklusive finska och isländska. För att utöka sökningen tittade vi även i referenslistor på 

bland annat doktorsavhandlingar som vi hittat, för att få tips om artiklar som kunde vara 

relevanta för vårt arbete. Dessa letade vi senare upp elektroniskt via Google Scholar genom 

att ange titel, författarnas namn samt vilken tidskrift de publicerats i. Resultatet bygger på nio 

kvalitativa och en kvantitativ artikel, några av artiklarna är dock en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

6.2  Analys 

Enligt Friberg (2006, s. 116) ska litteraturen granskas gällande kvalitet§ och sedan mynna ut i 

en allmän beskrivning av problemområdet. I analysen började vi med att gå igenom titlarna 

samt att läsa sammanfattningen av de artiklar som vi fått fram. Därefter sorterade vi ut de 

artiklar som inte verkade vara relevanta för vårt arbete och prövade resterande mot vårt syfte. 
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De artiklar vars syfte motsvarade närståendes upplevelser av den vårdande rollen valdes ut. 

Till slut hade vi tio artiklar kvar som vi ansåg vara relevanta för vårt resultat och dessa läste vi 

sedan noggrant igenom. Syftet styrde läsningen genom att vi letade efter närståendes 

upplevelser av den vårdande rollen och vi letade efter relevanta beskrivningar i artiklarnas 

resultat som hade relevans för vårt syfte. Därefter lyfte vi ut beskrivningar som var centrala i 

varje artikel. Dessa jämfördes med varandra och vi sökte efter vilka likheter och skillnader 

som fanns mellan de olika artiklarna, det vill säga vilka beskrivningar som återkom i flera av 

artiklarna för att på så sätt få ett sammanhängande resultat. Ur beskrivningarna tog vi ut 

nyckelord som vi sedan grupperade till olika kategorier. Utifrån dessa kategorier kom vi 

sedan fram till att det i sin tur handlade om olika aspekter som då blev tre huvudrubriker: 

Närståendes uppleveler av den vårdande rollen, närståendes vårdande roll och den sjuke 

samt närståendes vårdande roll och sjuksköterskan. 

 

6.3  Forskningsetiska överväganden 

Eftersom detta inte är en empirisk studie utan endast en litteraturstudie handlar våra 

forskningsetiska överväganden framförallt om hur vi behandlar texter och i slutändan om vår 

egen trovärdighet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär det att vi inte får använda oss 

av data utan att hänvisa till varifrån dessa kommer, vilket i praktiken betyder att vi inte får 

plagiera texter eller använda oss av någon annans teori eller metod utan källhänvisning.  

 
 

7 Resultat 

I resultatet kommer vi att beskriva den vårdande rollen ur olika perspektiv, dels upplevelsen 

av att vårda samt närståendes relation till den sjuke och sjuksköterskan. 

När vi analyserade våra resultatartiklar fick vi fram tre huvudkategorier som handlade om:  

 Närståendes upplevelser av den vårdande rollen 

 Närståendes vårdande roll och den sjuke 

 Närståendes vårdande roll och sjuksköterskan som i sin tur delades upp i två 

underkategorier: information och undervisning samt närståendes behov av stöd i den 

vårdande rollen. 

 

7.1  Närståendes upplevelser av den vårdande rollen 

När en anhörig drabbas av en svår sjukdom blir detta oftast en otrolig omställning för 

familjen. Då patienter i dag i större utsträckning önskar att få tillbringa sin sista tid hemma 
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med familjen så ställer det stora krav på de närstående. Närstående känner sig därför ”mer 

eller mindre tvingade” att ta på sig den vårdande rollen för att inte göra sina anhöriga 

besvikna (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010; Fisker & Strandmark, 

2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Perreault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004; 

Stajduhar, 2003). Det fanns dock närstående som inte upplevde sin vårdande roll som någon 

börda (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Sano et al., 2007). Att vårda en svårt sjuk anhörig 

är en stor omställning för närstående vilket tär på den egna hälsan och de hade därför ibland 

svårt att skilja på sin egen och den sjukes vanor. Exempelvis så berättade en närstående att 

både hon och maken påbörjat en morfinbehandling trots att det bara var maken som fick 

morfin (Carlander et al., 2010).  

De som kände den största rädslan för att vårda sina svårt sjuka anhöriga var enligt Kalnins 

(2006) de som inte tidigare hade någon medicinsk erfarenhet. De hade dock inga problem att 

anpassa sig allt eftersom sjukdomen progredierade. Närstående som inte hade någon 

erfarenhet av vården lärde sig genom ”trial and error” och när det blev fel så lärde de sig 

något för att nästa gång kunna göra rätt. När de inte visste hur de skulle göra vände de sig till 

vänner och bekanta eller andra som var i samma situation. Att vårda sina svårt sjuka anhöriga 

upplevdes av närstående som krångligt eftersom de inte hade tillgång till den medicinska 

utrustning som fanns på sjukhus. En närstående till en strokepatient tyckte det var svårt att 

vårda sin far i hemmet eftersom hon inte hade någon riktig bra säng att tillgå (Kalnins, 2006).  

Om den sjuke av någon anledning togs in på sjukhus upplevde närstående att de kunde återgå 

till att ”bara” vara närstående och släppa den vårdande rollen (Perreault et al., 2004). 

McConigley et al. (2010); Stajduhar (2003) beskriver att närstående upplevde sig själva som 

huvudansvarig för vården av den sjuke och att de var tvungna att fatta beslut bland annat 

gällande medicinering. Enligt Perreault et al. (2004) så upplevde närstående den vårdande 

rollen som väldigt ensam eftersom besöken från vårdpersonalen var väldigt sporadiska och de 

kände att de fick ta mycket av den tunga bördan själva. 

 

7.2  Närståendes vårdande roll och den sjuke 

När en anhörig blir svårt sjuk och de närstående övertar rollen som vårdare förändras ofta 

relationen till den sjuke. I många fall blir relationen ofta mer intim än vad den tidigare varit 

vilket kan upplevas som en belastning för båda parter. Trots att sjukdomen ofta innebar en 

stor omställning för familjen så ansåg närstående att deras relation till den anhörige många 

gånger djupnade, de fann sin uppgift meningsfull och upptäckte ofta sina egna styrkor och 

svagheter (Carlander et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Sano et al., 2007; 
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Stajduhar, 2003). Närstående åsidosatte sina egna behov under sjukdomstiden och prioriterade 

sina anhörigas till exempel när det gällde den sjukas önskan om att få tillbringa sin sista tid i 

hemmet (Carlander et al., 2010; Fisker & Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Gysels & Higginson, 2009; McConigley et al., 2010). 

Den sjuke förväntade sig många gånger att de närstående även skulle sköta 

medicineringen, trots att de egentligen inte hade någon utbildning för detta (Carlander et al., 

2010; Currow, Ward, Burns & Abernethy, 2008; Gysels & Higginson, 2009; Kalnins, 2006; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; McConigley et al., 2010). Enligt Gysels och Higginson 

(2009); Linderholm och Friedrichsen (2010); Perreault et al. (2004) så ansåg närstående att 

det var svårt att se sina sjuka anhöriga förvandlas från en frisk självständig individ till någon 

som är totalt beroende och hjälplös. Enligt Carlander et al. (2010) kände närstående att de var 

tvungna att tänja på sina gränser för intimitet och avskildhet vilket de tyckte var jobbigt, även 

att se den sjukes kropp förändras eller förstöras av exempelvis strålning och fistlar tyckte 

närstående var jobbigt eftersom det många gånger var de som fick sköta omläggningarna av 

dessa sår. Studier av Carlander et al. (2010); Fisker och Strandmark (2007) visade att 

isolering och ensamhet var något som de närstående kände eftersom dagen var tvungen att 

anpassas efter hur den sjuke mådde och detta gjorde att närstående fick svårt att planera sin 

dag. Gysels och Higginson (2009) menade dock att en del närstående lärde sig att leva med 

”sjukdomen” och lärde sig att acceptera sitt nya liv och med dess begränsningar. 

När den vårdande rollen blev för jobbig valde en del anhöriga att ”fly” från den till 

exempel genom att börja dricka alkohol för att bedöva sina känslor och tankar, en del hade till 

och med tankar på att förkorta lidandet för den anhörige (Carlander et al., 2010). En del 

närstående tyckte att det var jobbigt med själva väntan när de visste att deras anhöriga skulle 

dö och att det inte fanns någon återvändo, de önskade då att den sjuke skulle få somna in 

(Perreault et al., 2004). 

 

7.3  Närståendes vårdande roll och sjuksköterskan 

7.3.1 Närståendes behov av information och undervisning 

För att de närstående ska kunna känna sig trygga i sin vårdande roll är det viktigt att deras 

behov av information och undervisning tillgodoses, för att vården ska bli så bra som möjligt. 

Närstående framhävde enligt Currow et al. (2008); Linderholm och Friedrichsen (2010); 

McConigley et al. (2010) vikten av att få tillräcklig information och undervisning för att 

kunna göra ett bra jobb. De ville framförallt ha information om sjukdomen, hur den sjuke 

skulle kunna komma att reagera, hur vården ska skötas samt information om dödsprocessen. 
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Närstående kände sig dock dåligt förberedda och ansåg att de hade fått för lite information 

både om hur omvårdnaden ska skötas och vad de kan förvänta sig. Enligt Kalnins (2006) 

upplevde närstående att det endast var genom husläkaren som de fick nödvändig kunskap och 

utbildning. Sjuksköterskor kunde dock fungera som vägledare när det endast var en 

vårdgivare inblandad. Smärta, nutrition och kommunikation var teman som blev allt viktigare 

under sjukdomens gång och de närstående måste kontinuerligt ta beslut angående exempelvis 

smärtbehandling trots att de inte ansåg att de hade tillräckligt med kunskap och utbildning 

inom området. 

Enligt Kalnins (2006); Linderholm och Friedrichsen (2010); McConigley et al. (2010) 

kände närstående i många fall att de inte hade fått tillräcklig undervisning i hur de ska sköta 

omvårdnad och medicinering. I studien av Sano et al. (2007) anser däremot de flesta 

närstående som vårdar sina sjuka anhöriga i hemmet att de har fått tillräcklig information om 

sjukdomens prognos. Studien av McConigley et al. (2010) handlar om patienter med gliom, 

vilket innebär att tillståndet snabbt kan förändras. Närstående hade då ett stort behov av snabb 

information relaterat till sjukdomens snabba förändringar. Framförallt handlar det om att få 

praktiskt information för att kunna göra en bättre planering, för att veta vad som sker härnäst. 

Enligt Fisker och Strandmark (2007) värderar närstående att sjuksköterskan tar sig tid och ser 

till deras individuella behov. Enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) upplevde de 

närstående ofta att vårdpersonalen tog för givet att de skulle stanna hemma hos sina sjuka 

anhöriga och att detta var en förutsättning för att den palliativa hemsjukvården skulle fungera. 

Detta krävde dock att de hade tillräcklig kunskap om den sjukes tillstånd för att kontakta 

sjuksköterskan när symtomen blev värre. Enligt Perreault et al. (2004) upplevde närstående att 

uppföljningen var dålig när det gäller övergången från sjukhusvård till hemsjukvård och 

många ansåg dessutom att det var svårt och tidskrävande att förstå sig på hälsosystemet. 

 
7.3.2 Närståendes behov av stöd i den vårdande rollen 

För att de närstående ska orka med att vårda sina sjuka anhöriga är det viktigt att de får stöd 

från de professionella. Enligt McConigley et al. (2010) ansåg närstående att det var svårt att 

veta var de kunde få stöd och därför vände de sig till familj och vänner istället. Enligt Kalnins 

(2006) så sker förändringarna ofta så snabbt att de närstående endast har kort tid till att 

förbereda sig på den nya situationen. Studier av Kalnins (2006); Linderholm och Friedrichsen 

(2010); Perreault et al. (2004) visade att en del närstående förväntade sig att få mer stöd och 

hjälp från vårdpersonalen. Enligt Perreault et al. (2004) ansåg närstående att de kunde ha fått 

mer hjälp av vårdpersonalen när det gäller medicinhanteringen och att sjukvården inte klarade 
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av att möta familjens behov i tillräcklig utsträckning. Brist på stöd och förtroende var 

anledningar som angavs då de närstående inte längre orkade med att vårda sin sjuka anhöriga 

i hemmet och de upplevde att hjälpen ofta kom i ett för sent skede. Enligt Linderholm och 

Friedrichsen (2010) uppkom ofta en känsla av maktlöshet bland de närstående då de 

professionella inte uppmärksammade deras osäkerhet. Detta bekräftas även av Fisker och 

Strandmark (2007) som menade att de närstående kände sig maktlösa då de saknade stöd både 

ur en medicinsk aspekt och på det sociala planet.  Enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) 

upplevde närstående att det palliativa teamet endast där för patienten och inte för de 

närstående vilket gjorde att deras ”vårdande roll” praktiskt taget försvann. Ett bra förhållande 

till vårdpersonalen var för de närstående mycket viktigt för att få en positiv upplevelse av 

vårdandet. En bra relation till vårdpersonalen var även en förutsättning för att få det stöd som 

de behövde där de kunde få utlopp för sina känslor och att deras egna behov blev 

tillgodosedda. Då vårdpersonalen gav den uppmärksamhet som närstående behövde fick de en 

känsla av att bli involverade och sedda i vården.  

Närstående kände att de inte hade klarat av den vårdande rollen utan stödet från de 

professionella (Fisker & Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Perreault et al., 

2004). I studien av Stajduhar (2003) ansåg en del närstående att de både fick det stöd de 

behövde och att vårdpersonalen visade dem respekt. Vårdpersonalen blev på så sätt en del av 

familjen. Andra närstående menade dock att det kunde vara svårt att leva upp till sjukvårdens 

förväntningar. I de fall då närstående lyckats etablera en god relation till vårdpersonalen var 

det enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) även möjligt att sätta tydliga gränser för vad 

som är närståendes respektive sjuksköterskans uppgift. Det yttersta ansvaret låg dock alltid på 

sjuksköterskan och närstående upplevde att sjuksköterskorna fanns tillgängliga då det 

behövdes. Närstående upplevde den vårdande rollen som mycket jobbig trots att de hade stöd 

från vårdpersonalen (Stajduhar, 2003).  

 

8 Diskussion 

I denna del av arbetet kommer författarna att beteckna sig själva som vi eftersom det till stor 

del är våra tankar och idéer som här kommer till uttryck.  

 

8.1  Metoddiskussion 

Eftersom arbetet baseras på en litteraturstudie så finns det inte så många tillvägagångssätt att 

välja på, vilket innebär att vi följt de riktlinjer som finns beskrivet i Friberg (2006, s. 116). 

Enligt vår åsikt är en litteraturstudie som metod kanske inte tillräcklig i ett sådant 
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sammanhang då syftet är att beskriva upplevelser av den vårdande rollen och att det kanske 

vore bättre att göra en empirisk studie där möjligheten att göra intervjuer finns. Under vår 

litteratursökning så upptäckte vi att urvalet i ämnet ”den vårdande rollen” var relativt 

begränsat och det fanns inte heller så stort urval när det gäller hemsjukvård. Detta beror delvis 

på att vi hittade många artiklar vars innehåll beskrev närståendes upplevelser av att vårda, 

men syftet i dessa artiklar hade en annan inriktning, exempelvis att beskriva upplevelser av 

hopp eller trötthet och motsvarade således inte vårt syfte. Vi valde ut de beskrivningar som 

handlade om vårt syfte för att sedan ta ut nyckelord som senare sammanställdes för att få en 

bra överblick över artiklarnas innehåll. Dessa nyckelord sammanfördes sedan till huvudteman 

som utgör en grund för vårt resultat. 

Genom ett noggrant förarbete gick det enligt vår åsikt bra att hitta texter som vi ansåg 

motsvara vårt syfte. Detta innebär att vi sorterade bort artiklar där syftet fokuserade på 

upplevelser av den palliativa vården i allmänhet. Att dessutom lägga in en begränsning när det 

gäller årtal innebär att vi fick tillgång till den senaste forskningen. Under sökningen gjordes 

inga geografiska begränsningar vilket innebär att artiklarna kommer från olika delar av 

världen. Detta betyder att vi till en viss mån har kunnat se skillnader i kulturella aspekter 

beroende på i vilket land studierna har gjorts. 

 

8.2  Resultatdiskussion 

Vi kommer här att diskutera närståendes upplevelser av den förändrade situationen, betydelse 

av information och kommunikation, den vårdande rollen och behov av stöd med utgångspunkt 

i vårdrelationen mellan vårdpersonalen och de närstående. 

 

8.2.1 Vårdrelationen - En förändrad situation 

I resultatet har vi funnit att det är en stor omställning för hela familjen då en familjemedlem 

blir svårt sjuk. För att vara nära sina sjuka anhöriga tar många närstående därför frivilligt på 

sig rollen som vårdare vilket enligt Milberg och Strang (2004) är en nödvändig förutsättning 

för att den palliativa hemsjukvården ska bli så bra som möjligt. I denna svåra situation är det 

viktigt att vårdpersonalen får en förståelse för de närståendes situation för att kunna stödja 

dem. Enligt vår åsikt är det viktigt att närstående verkligen förstår situationen för att kunna 

hantera den och att det som görs känns meningsfullt. Speciellt när det gäller vård av en nära 

anhörig anser vi utifrån egen erfarenhet att det känns extra naturligt att ta över vården 

eftersom det är familjen som känner den sjuke bäst. Detta innebär dock en stor förändring, 
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från att tidigare endast ha varit närstående till att nu även överta den vårdande rollen, betyder 

att hela situationen förändras vilket också leder till ökad belastning.  

 

8.2.2 Betydelsen av information och kommunikation i vårdrelationen 

För att en god vårdrelation ska uppstå är skapandet av en bra dialog av stor betydelse. Detta 

innebär att skydda den andres intressen så att värdigheten behålls och att inta en stödjande 

funktion, där vårdaren bekräftar och accepterar den andre samt att relationen så långt det är 

möjligt bygger på ömsesidighet och jämlikhet. 

Vi har funnit att närstående ofta saknar en bra kommunikation med vårdpersonalen. 

Milberg och Strang (2004) menar dock att det är viktigt att vårdpersonalen har en öppen 

kommunikation med närstående för att situationen ska bli begriplig. Med detta menas dels 

information om själva sjukdomen men även utbildning för att kunna vårda den sjuke. Det är 

även viktigt att kommunikationen till den sjuke fungerar eftersom både vårdpersonal och 

vårdande närstående har behov av information angående den sjukes tillstånd. Enligt Snellman 

(2009, s. 380) är ömsesidighet mellan den sjuke och närstående av stor betydelse för 

vårdrelationen. De begränsningar som finns när det gäller ömsesidighet är att vårdaren ska 

tillgodose den sjukes behov av hjälp samt att kommunikationen kan begränsas relaterat till 

sjukdomens försämring. Den senare aspekten ställer naturligtvis större krav på närstående då 

den sjuke kan ha svårt att uttrycka sina önskemål samtidigt som det kan vara svårt för den 

närstående att tyda vad patienten vill. Enligt vår åsikt är information och en bra 

kommunikation av största betydelse för att omvårdanden och vårdrelationen till den sjuke ska 

bli så bra som möjligt. 

 
8.2.3 Positiva och negativa aspekter av den vårdande rollen 

Som vi beskrivit i resultatet känner sig närstående ofta tvingade att ta på sig den vårdande 

rollen, både från andra närstående och från sjukvårdens sida. Många av de upplevelser som 

togs upp i resultatet bekräftas av Hudson (2004) som menar att närstående påverkas starkt av 

att vårda en sjuk anhörig och att det även kan påverka deras egen hälsa. Trots den svåra 

situationen är det många närstående som finner positiva upplevelser i vårdandet, att få vara 

tillsammans med sin anhörig under den sista tiden och få ta hand om honom/henne kan 

kännas som ett privilegium, att vårdandet känns meningsfullt dels genom att relationen till 

den sjuke stärks men även genom att upptäcka egna styrkor och en ökad tilltro till den egna 

förmågan samt medvetenheten om att gå igenom det tillsammans. Negativa upplevelser som 

beskrivs är bland annat att det kan vara en börda att vårda, att själva vårdandet kan ses som 
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ytterligare en belastning men det kan även kännetecknas av en rädsla för att göra fel eller 

inför framtiden. Många upplever att de inte heller har någon tid för sig själva längre eftersom 

de prioriterar den sjukes behov framför sina egna.  

Att den vårdande rollen inkluderar både positiva och negativa upplevelser stämmer bra 

överens med vår kliniska erfarenhet då den i de flesta fall verkligen består av både upp och 

nedgångar, dels för att den sjukes tillstånd förändras samtidigt som själva upplevelsen av att 

vårda kan variera under vårdtiden. En vårdrelation kan enligt Snellman (2009, s. 381, 384) 

aldrig vara jämlik eftersom den sjuke är beroende av närståendes hjälp, men en god 

vårdrelation kan ändå etableras genom en personlig närvaro där närstående har en vilja att 

engagera sig, ser till hela människan och visar respekt för den sjukes personliga värderingar. 

 

8.2.4 Vikten av stöd från de professionella 

Det viktigt med en bra relation till vårdpersonalen för att närstående ska få det stöd de 

behöver och för att kunna få sina behov tillgodosedda. Närstående ansåg samtidigt att de inte 

hade klarat av den vårdande rollen utan stödet från de professionella. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen är lyhörd för de närståendes behov och stöttar dem i vårdandet för att 

vårdrelationen ska bli bra.  

Den palliativa vårdfilosofin säger att även de närstående ska inkluderas i vården runt den 

sjuke patienten men i många av studierna påpekar närstående dock bristen på stöd och menar 

att vårdpersonalen bara är där för patientens skull och därför känner de sig lätt bortglömda.  

I detta sammanhang är det viktigt att närstående får en förståelse för situationen, att den blir 

begriplig. Visst ska vårdpersonalen även stödja de närstående men samtidigt är det viktigt att 

inte glömma bort att anledningen till varför vårdpersonalen överhuvudtaget är där, nämligen 

för att hjälpa patienten. Därför måste fokus i första hand ligga på den sjuke (Hudson, 2004). 

Vi tror att många närstående på grund av den speciella situationen kanske har svårt att ta till 

sig information, många gånger får man upprepa det man sagt. Detta leder till att närstående 

ofta känner sig ”förbisedda” och att de inte förstår att vi främst är där för den sjuke.  

I de flesta fall är närstående de som huvudsakligen sköter om patienten och de känner sig 

ofta ensamma och isolerade då de professionella endast är där en kort stund. Många 

närstående upplever därför vårdens tillgänglighet som en brist och de önskar att vården ska 

vara mer tillgänglig för att tillgodose deras behov av stöd (Milberg & Strang, 2004). Då vi av 

erfarenhet vet att det oftast finns service tillgänglig är detta mer en fråga om hur situationen 

upplevs och ur vems perspektiv. Har informationen till de närstående verkligen gått fram när 

det gäller vilka resurser som står till förfogande?  
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Enligt vår erfarenhet är det även viktigt att det finns en möjlighet till avlastning och vi tycker 

det är viktigt att uppmuntra de närstående till att göra något annat emellanåt för att komma 

bort från vårdandet och att tänka på sig själva. Vilken typ av omväxling pausen består av har 

enligt vår erfarenhet ingen större betydelse, oavsett om den består av att träna, ett nöje eller 

till och med att jobba betyder möjligheten att komma bort en omväxling som till och med kan 

underlätta vårdandet då miljöombytet gör att man blir piggare och kan se situationen ur ett 

nytt perspektiv. Sjuksköterskan ska enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005, s. 11) ha förmågan att kunna kommunicera, ge stöd och 

vägledning och informera och undervisa närstående för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vård och behandling. Enligt vår åsikt belyser detta också varför det är så viktigt med en bra 

vårdrelation mellan de närstående och vårdpersonalen. 

 

9  Konklusion 

För att de närstående ska känna sig trygga i sin vårdande roll är det viktigt att vi som 

sjuksköterskor är med och stöttar dem genom hela förloppet. Att vårda en sjuk anhörig ställer 

stora krav och upplevs många gånger som krävande men också ensamt. Flertalet av de studier 

vi fann visar att behovet av stöd och information är av stor vikt för att vården ska bli så bra 

som möjligt och för att stödja de närstående i deras vårdande roll. 

 

10 Vidare forskning 

Vi upplever att trots att det finns otroligt mycket forskning inom palliativ vård så är det mesta 

inriktat på patienten och dennes upplevelser. Däremot fann vi att urvalet av studier är 

begränsat när det gäller närstående och deras upplevelser. Vi tycker att det vore intressant att 

göra en empirisk studie med vårdande närstående för att ta reda på deras känslor och 

upplevelser av sin vårdande roll. Det vore även intressant att ta reda på hur sjuksköterskan 

upplever att de kan stödja närstående i deras vårdande roll. 
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Bilaga 1, Sökmatris 
Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 
Academic 

Search Premier 

Family 

caregivers, 

experience, 

palliative care 

136  Stajduhar, K. (2003) 

 Family 

caregiver, caring 

role, end of life 

care NOT child 

13 0 

 Caring role, end 

of life care NOT 

child 

75 0 

CINAHL Family 

caregivers, 

experience, 

palliative care 

109  Sano, T., Maeyama, E., Kawa, 

M., Shirai, Y., Miyashita, M., 

Kazuma, K., & Okabe, T. (2010)  

 Nursing 

relatives, end of 

life care 

42  Fisker, T. & Strandmark, M. 

(2007) 

 Family 

caregiver, caring 

role, end of life 

care NOT child 

9  Kalnins, I. (2006) 

 Caring role, end 

of life care NOT 

child 

105 0 

MEDLINE Caregivers, 

caring role, end 

of life care 

15 0 

 Caring role, 

family 

caregivers, home 

health care 

65 0 

PubMed Caregiver, 

terminally ill, 

palliative care 

134  Linderholm, M. & Friedrichsen, 

M. (2010) 

 Family 

caregiver, caring 

role, end of life 

care 

105  McConigley, R., Halkett, G., 

Lobb, E., & Nowak, A. (2010) 

 Family 

caregiver, end of 

life, terminal 

illness 

11  Currow, D., Ward, A., Clark, K., 

Burns, C. M., & Abernethy, A. P. 

(2008) 

 Caregivers, 

caring role, end 

of life care 

91 0 

 

 Caring role, 

family 

caregivers, home 

health care 

106  Gysels, M. H. & Higginson, I. 

(2009) 
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  Carlander, I., Sahlberg-Blom, E., 

Hellström, I., & Ternestedt, B-M. 

(2010) 

 Perreault, A., Fothergill-

Bourbonnais, F., & Fiset, V. 

(2004) 
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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 

      

Carlander, I., 

Sahlberg-Blom, 

E., Hellström, I., 

& Ternestedt, B-

M. 

The modified self: 

family caregivers’ 

experience of 

caring for a dying 

family member at 

home 

2010, United 

Kingdom, Journal of 

Clinical Nursing 

Att undersöka vilka 

situationer i det dagliga 

livet som utmanar 

vårdarens självbild när de 

vårdar en döende 

familjemedlem i hemmet. 

Urval: 10 vårdgivare 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

Man kom fram till att de närstående 

mötte utmaningar i det dagliga livet som 

gjorde att de fick en förändrad självbild 

som till exempel töjbara gränser, 

utmanande ideal och ömsesidigt 

beroende. 

Currow, D. C., 

Ward, A., Clark, 

K., Burns, C. M., 

& Abernethy, A. 

P.  

Caregivers for 

people with end-

stage lung 

disease: 

Characteristics 

and unmet needs 

in the whole 

population 

2008, International 

Journal of Chronic 

Obstructive 

Pulmonary Disease, 

New Zealand 

Att få en bättre förståelse 

för alla närstående som 

vårdar en patient med 

terminal lungsjukdom. 

Urval: 3000 närstående 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Kvantitativ 

De närstående poängterade att det var 

olika former av stöd som saknades, till 

exempel symtom kontroll, bättre 

information om sjukdomen och bättre 

emotionellt stöd efter att den sjuke 

avlidit. De närstående upplevde bara att 

ett fåtal av deras anhöriga fått en 

komfortabel död. 

Fisker, T. & 

Strandmark, M. 

Experience of 

surviving spouse 

of terminally ill 

spouse: a 

phenomenological 

study of an 

altruistic 

perspective 

2007, Sweden, 

Scandinavian Journal 

of Caring Science 

Att belysa närståendes 

upplevelser av att vårda en 

döende maka/make i 

hemmet samt deras 

upplevelser efter att denne 

har dött samt vilket stöd 

de önskar av 

distriktssköterskan. 

Urval: 8 närstående 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

 

Studien visade att de anhöriga 

påverkades negativt eftersom de 

åsidosatte sina egna behov. De upplevde 

även att de behövde professionellt hjälp 

från distriktssköterskan. 

Gysels, M., H. & 

Higginson, I.J.,  

Caring for a 

person in 

advanced illness 

and suffering 

from 

breathletness at 

home: Threats 

2009, United 

Kingdom, Palliative 

and Supportive Care 

Att undersöka närståendes 

vårderfarenhet av patienter 

med en avancerad 

progressiv sjukdom i 

hemmet. 

Urval: 15 vårdare 

Datainsamling: Semi 

strukturerade intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

Det var många olika faktorer som 

påverkade vårdarna både positivt och 

negativt. De som de upplevde som en 

belastning var till exempel osäkerhet och 

egna hälsoproblem, de positiva var 

acceptans, tillgång till stöd och delat 

ansvar med patienten. 
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and resources 

Kalnins,I. Caring for the 

terminally ill: 

experiences of 

Latvian family 

caregivers 

2006, United 

Kingdom, 

International Nursing 

Review 

Att öka förståelsen för  

lettiska närståendes 

upplevelser och behov när 

de vårdar en döende 

anhörig i hemmet. 

Urval: 18 närstående 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

Studien visade att de närstående 

upplevde en stor omställning av sina 

normala rutiner, att nya mönster 

etablerades och att lära sig den nya 

rollen. De önskade även mer utbildning i 

praktisk omvårdnad och tillgång till 

utrustning. 

Linderholm, 

M.& 

Friedrichsen, M. 

A Desire to Be 

Seen – Family 

Caregivers’ 

Experiences of 

Their Caring Role 

in Palliative 

Home Care 

2010, United States, 

Cancer Nursing 

Att ta reda på hur 

närstående upplever sin 

vårdande roll i den och 

vilket stöd de får. 

Urval: 14 

familjemedlemmar 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

De närstående ansåg att det var naturligt 

att överta rollen den vårdande rollen. De 

tog sin roll på största allvar och kände 

sig maktlösa när de inte fick en bra 

relation till de professionella. De ansåg 

även att det var viktigt att få prata om 

sina upplevelser. 

McConigley, R., 

Halkett, G., 

Lobb, E., & 

Nowak, A. 

Caring for 

someone with 

high-grade 

glioma: a time of 

rapid change for 

caregivers 

2010, United 

Kingdom Palliative 

Medicine 

Att tydligöra hur 

närstående upplever det att 

vårda en patient med en 

sjukdom vars tillstånd 

snabbt kan försämras. 

Urval: 21 vårdande 

närstående 

Datainsamling: Intervjuer 

med hjälp av en intervju 

guide 

Analys: Kvalitativ 

Studien visade att de närstående önskade 

adekvat stöd under hela sjukdomstiden 

på grund av de snabba förändringarna 

som sjukdomen kan medföra. 

Perrault, A., 

Fothergill,-

Bourbonnais, F., 

& Fiset, V. 

The experience of 

family members 

caring for a dying 

loved one 

2004, United 

Kingdom, 

International Journal 

of Palliative Nursing 

Att beskriva upplevelserna 

av att vårda en döende 

familjemedlem i hemmet 

och hur de kvarstod i den 

rollen även efter patienten 

hamnat på hospice. 

Urval: 10 intervjuer gjordes 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

De närstående beskrev hjälplösheten av 

att se den sjuke lida och försämras i sin 

sjukdom. Hjälplösheten och bristen på 

stöd från de professionella triggade dem 

till att söka hjälp genom att få in den 

sjuke på hospice. 

Sano, T., 

Maeyama, E., 

Kawa, M., 

Shirai, Y., 

Miyashita, M., 

Kazuma, K., & 

Okabe, T. 

Family 

caregiver’s 

experience in 

caring for a 

patient with 

terminal cancer at 

home in Japan 

2006, United 

Kingdom, Palliative 

and Supportive Care 

Attbeskriva närståendes 

upplevelser i vården av 

cancersjuk anhörig i 

hemmet.. 

 

Urval: 112 närstående varav 

endast 74 svarade 

Datainsamling: Intervjuer 

och frågeformulär 

Analys: 

Kvalitativ/Kvantitativ 

Både den sjuke och de närstående 

menade att det var rätt att välja 

hemsjukvård och de vårdande närstående 

menade också att de hade gjort sitt bästa. 

Banden mellan närstående och anhöriga 

stärktes under sjukdomsperioden. 

Patientens livskvalitet kunde 

upprätthållas med hjälp av 
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symtomkontroll, att familjen 

respekterades samt tillgång till 

professionell hjälp för att avlasta 

familjen. Allt detta gör en fridfull död 

möjlig. 

Stajduhar, K. I. Examining the 

Perspectives of 

Family Members 

Involved in the 

Delivery of 

Palliative Care at 

Home 

2003, Canada, 

Journal of Palliative 

Care 

Att beskriva närståendes 

upplevelser som vårdar sin 

sjuka anhöriga i hemmet. 

Urval: 13 närstående 

Datainsamling: 

Observationer och intervjuer 

Analys: Kvalitativ & 

Kvalitativ 

 

Till största delen var de anhöriga mycket 

nöjda med hemsjukvården men många 

kände sig pressade att vårda sin sjuka i 

hemmet. De kände även trycket utifrån 

att ta på sig ansvaret för vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


