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Sammanfattning 

Bakgrund: Palliativ vård som bedrivs i hemmet blir allt vanligare och forskning visar att 

många vill dö i sitt eget hem. Detta ställer ofta stora krav på närstående till patienter som 

befinner sig i livets slutskede, då de får inta en vårdande roll. Många närstående upplever den 

vårdande rollen som positiv, då de får tillbringa den sista tiden tillsammans med patienten. 

Emellertid upplever många närstående den vårdande rollen som negativ, bland annat för att de 

kan känna att de har kastats in i rollen som vårdare och därmed förlorat sin frihet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur närstående till patienter i palliativ 

hemsjukvård upplever sin livssituation.  

Frågeställningar: Vad för slags stöd är närstående i palliativ hemsjukvård i behov av samt 

hur kan sjuksköterskan möta dessa behov? 

Metod: Denna studie är en litteraturstudie där elva kvalitativa artiklar har granskats och 

utifrån liknelser i studiernas resultat har kategorier utformats, vilka utgjort material till 

resultatet i denna litteraturstudie. Travelbees omvårdnadsteori, med betoning på den 

mellanmänskliga relationen, har använts som teoretisk utgångspunkt och kopplats till flera 

delar i resultatdiskussionen.  

Resultat: De kategorier som utformades var: Förändringar i vardagen, Tankar och känslor 

av skuld, Att känna sig sedd och vara delaktig samt Information och kommunikation. Under 

dessa rubriker beskrivs hur de närstående upplever olika livssituationer.   

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån de kategorier som utformats. I diskussionen 

avhandlades hur sjuksköterskan kan ge stöd till närstående i olika situationer samt vad 

sjuksköterskan har för ansvar.  

 

Nyckelord: Palliativ hemsjukvård, familj, närstående, vårdgivare, känslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Palliative home care is becoming more common and research show that many 

want to die in their own home. This makes great demands on next of kin of patients at the end 

of life as they take on a caring role. Many next of kin experiences the caring role as positive 

as they spend the last time with the patient. However, some of the next of kin experience the 

caring role as negative because they feel themselves forced into the caring role and therefore 

lose their freedom. 

Aim: The aim of this study is to describe how next to kin to patients in palliative home care 

experience their life situation. 

Questions: What kind of support is the next of kin in palliative home care in need of and how 

can the nurse meet their needs? 

Method: This study is a literature study. Eleven qualitative studies have been reviewed from 

which categories have been formulated. These categories represent the basis of the results in 

this study. The theory of the interpersonal relationship by Travelbee is used as theoretical 

starting-point and is used in several sections in the discussion of the results. 

Results: The formulated categories are: Changes in everyday life, Thoughts and feelings of 

guilt, To be seen and to participate and Information and communication. In these categories 

the experiences of various life situations of next of kin are described.  

Discussion: The result is discussed from the formulated categories. The responsibility of the 

nurse and ways of support to next of kin in different life situations are being discussed.  

 

Keywords: Palliative home care, family, next of kin, caregivers, feelings.  
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1. Inledning 

Att vara närstående till en svårt sjuk patient i palliativ hemsjukvård har ofta en stor påverkan 

på hela den närståendes liv. Sjukdomar drabbar inte endast patienten utan även dennes 

närstående, då de ofta har en betydande roll i vårdandet av patienten. I många fall kan det vara 

första gången som närstående kommer i kontakt med döden och det kan vara påfrestande att 

hantera de nya livssituationerna de ställs inför.  

Efter att ha gjort den verksamhetsförlagda utbildningen i palliativ vård väcktes författarnas 

intresse för ämnet. Detta framförallt för den palliativa hemsjukvården, då båda författarna 

utförde sin praktik på ASIH, Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det författarna bland annat fick 

insikt i var att närstående påverkas av den nya situationen som de ställs inför, då de intar en 

vårdande roll gentemot sina nära och kära samt att de är i behov av stöd från sjuksköterskan. 

Det är därför av yttersta vikt att sjuksköterskan får en förståelse för hur närstående kan 

uppleva sin livssituation i den palliativa hemsjukvården, för att på bästa sätt kunna stödja de i 

deras nya tillvaro.  

 

2. Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs palliativ vårdfilosofi, palliativ hemsjukvård samt närstående som 

vårdare i palliativ hemsjukvård. 

 

2.1 Palliativ vårdfilosofi 

Palliativ vård har en specifik vårdfilosofi som bygger på en aktiv helhetsvård som ges när 

patienten inte längre svarar på botande behandling (Socialstyrelsen, 2006). Vården ges i syfte 

att lindra och kontrollera patientens smärta samt andra symtom så som psykologiska, sociala 

och existentiella (SOU 2001:6).  

 För att kunna hjälpa både patienten och dess närstående krävs ett medvetet förhållningssätt 

i den vård som ges, samt särskilda kunskaper och färdigheter. De senaste åren har den 

palliativa vården utvecklats och fått ett utbrett erkännande med egen utmärkande kompetens 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010). 

 Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, definieras palliativ vård som ett förhållningssätt 

vars syfte är att förbättra livskvaliteten för både patienten och närstående. För att förebygga 

och lindra lidande, vilket är målet med den palliativa vården, bör man tidigt identifiera, 

bedöma och behandla smärta samt andra fysiska, andliga och psykosociala problem som kan 

uppstå i och med att man får en livshotande sjukdom (WHO, 2012).  
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Palliativ vård innefattar vanligtvis en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen är tidsmässigt 

ofta lång, beroende på patientens grundsjukdom och den sena fasen är kort och kan omfatta 

dagar, veckor eller månader (SOU 2001:6). Under den tidiga fasen är vårdinsatserna ofta 

inriktade på att lindra specifika symtom eller för att ge specifikt anpassat stöd. I den sena 

fasen ökar ofta behovet av symtomlindring och stöd och i vissa fall krävs det att det finns 

tillgänglig vårdpersonal dygnet runt hos patienten (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010). 

 Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, vilka är symtomlindring, teamarbete, stöd 

till närstående samt kommunikation och relation. Symtomlindring innebär exempelvis att 

lindra patientens smärta, illamående, ångest och oro. I teamarbetet arbetar sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, kuratorer, sjukgymnaster och arbetsterapeuter med flera för att kunna 

möta patientens och närståendes behov. Eftersom den palliativa vården ofta bygger på stora 

insatser från närstående är det av stor vikt att man stödjer de och beaktar deras önskemål. 

Vården bör i största möjliga mån utformas tillsammans med närstående. De måste få 

kontinuerlig information från vårdpersonalen och uppleva att de får vara närvarande och 

delaktiga i vården. Att finnas där för närstående och att lyssna på vad de vill, kan och orkar, 

både under själva sjukdomsförloppet och även efter dödsfallet, är något som kan vara en svår 

och kunskapskrävande uppgift. Trots detta är det en mycket viktig del i den palliativa vården. 

Den fjärde hörnstenen betonar vikten av att god kommunikation och relation mellan patient, 

närstående och vårdpersonal finns för att god palliativ vård ska vara möjlig (Socialstyrelsen, 

2006).  

 

2.2 Palliativ hemsjukvård 

Var den palliativa vården bedrivs kan se olika ut för personer som befinner sig i livets 

slutskede. En del personer vårdas på sjukhus och särskilda boendeformer, andra i det egna 

hemmet. Vården är alltså inte knuten till särskilda byggnader, utan innehållet kan ges 

oberoende av hur vården organiseras (SOU 2001:6). Var vården än bedrivs är det den 

palliativa vårdfilosofin som är det väsentliga och det är helhetssynen på både patienten och 

dess närstående som en enhet som är av betydelse (Beck-Friis & Österberg, 2005, s. 205 ).   

 I Sverige innebär hemsjukvård vård som bedrivs i hemmet. Detta sker med eller utan 

närståendes medverkan, oftast med professionellt stöd från primärvård eller sjukhus (Beck-

Friis & Österberg, 2005, s. 203). Vården utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

eller av annan vårdpersonal med delegering och ges i form av medicinska insatser, 

rehabilitering, habilitering samt omvårdnad (Socialstyrelsen, 2008).  
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Oavsett om vården som ges är från primärvård eller sjukhus finns det vissa kriterier som 

måste uppfyllas för att man ska kunna bedriva palliativ hemsjukvård. Dessa kriterier är bland 

annat att patienten och eventuella närstående önskar att vården sker i hemmet, att vården 

erbjuds dygnet runt och fungerar sju dagar i veckan samt att det ska vara lätt att få hjälp vid 

akuta situationer (Beck-Friis & Österberg, 2005, s. 207).  

 Palliativ vård som bedrivs i hemmet blir allt vanligare och forskning visar att många som 

befinner sig i livets slutskede vill dö i sitt eget hem (Socialstyrelsen, 2006). Forskning visar 

även att patienten och dess närstående känner sig mer tillfredsställda med den palliativa 

vården som ges i hemmet än med den palliativa sjukhusvården (Singer, Bachner, Shwartzman 

& Carmel, 2005). Många gånger upplevs hemmet vara en plats av trygghet, där patienten och 

dess närstående själva får skapa sina egna rutiner och vanor (Carlander, Ternestedt, Sahlberg-

Blom, Hellström, Sandberg, 2011).  

 

2.3 Närstående som vårdare i palliativ hemsjukvård 

Begreppet närstående används och benämns i allmänt språkbruk som någon eller några som 

står en person nära. De kan vara familjemedlemmar så som make/maka/sambo, barn, syskon, 

föräldrar och far- och morföräldrar. Emellertid kan närstående till exempel även vara en vän 

eller en granne (Östlinder, 2004, s. 9).  

De flesta människor upplever någon gång i livet hur det känns att vara närstående till 

någon som drabbats av ohälsa. Upplevelsen av att vara närstående är högst individuell och 

innebörden av den varierar och beror på den unika situationen som varje närstående och 

patient befinner sig i (Östlinder, 2004, s. 7). Benzein och Saveman (2004) menar att ohälsa 

och sjukdom påverkar hela familjen och att de närstående påverkar patientens upplevelser 

samt hur patienten hanterar sin situation. 

Enligt Socialstyrelsen (2006) bygger den palliativa hemsjukvården ofta på stora insatser 

från närstående som vårdare till patienten. För att närstående ska kunna fungera som vårdare i 

palliativ hemsjukvård krävs det dock att både patienten och dess närstående har givit sitt 

samtycke till detta (Beck-Friis & Österberg, 2005, s. 207). Många närstående har en vilja att 

vara med och vårda patienten i hemmet grundat i kärlek, tillgivenhet och känslan av ansvar 

(Sand, Olsson & Strang, 2010). Studier visar att de närstående uppskattar vårdformen palliativ 

hemsjukvård, då de får tillbringa den sista tiden tillsammans med patienten (Borstrand & 

Berg, 2009). De uttrycker även att de upplever den vårdande rollen som positiv och att 

känslan av ansvar ökar deras självförtroende (Koop & Strang, 2003). Emellertid upplever en 

del närstående den vårdande rollen som negativ. Många närstående upplever ibland att de har 
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kastats in i rollen som vårdare och att de därmed har förlorat sin frihet (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002). Upplevelsen av att alltid behöva finnas till hands för patienten gör att de 

känner sig isolerade (Socialstyrelsen, 2006). Då patientens behov hamnar i fokus ställs ofta de 

närståendes behov åt sidan, vilket kan leda till känslan av att de har förlorat sig själva (Sand, 

Olsson & Strang, 2010). Även känslor så som vanmakt och hjälplöshet är vanligt 

förekommande, då de närstående upplever sig vara otillräckliga i rollen som vårdare (Milberg, 

Strang & Jakonsson, 2004).  

 Utöver de olika känslor som de närstående upplever förändras även relationen mellan de 

och patienten. De närstående som tidigare varit make/maka/sambo intar även en vårdande 

roll, vilket innebär att de får dubbla roller i relationen till patienten. Tidigare behov hos de 

närstående och patienten så som till exempel sexuella behov blir mindre viktiga, samtidigt 

som andra behov som exempelvis närhet och trygghet ökar. Trots de förändringar som sker i 

relationen visar studier att det viktigaste för både patienten och dess närstående ändå är att 

bibehålla vardagen på ett för de så normalt sätt som möjligt (Carlander, Ternestedt, Sahlberg-

Blom, Hellström, Sandberg, 2011).  

 För att de närstående ska kunna känna sig bekväma samt klara av den vårdande rollen 

krävs professionellt stöd från sjuksköterskan (Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, 

Hellström, Sandberg, 2011). I annat fall riskerar de att bli negativt inställda till situationen, 

vilket i sin tur kan påverka patienten negativt (Wong & Ussher, 2009). 

 

3. Problemformulering 

I litteratur framkommer genomgående att närstående har en mycket framträdande roll i den 

palliativa hemsjukvården, då de ofta är en viktig del i vårdandet av patienten. I litteratur 

framkommer även att stöd till närstående är av stor betydelse. Vårdandet innebär en stor 

omställning i livet för närstående då de får dubbla roller, dels som make/maka/sambo, dels 

som vårdare. En livshotande sjukdom påverkar inte endast patienten välbefinnande, utan även 

dess närstående. Därför behöver närstående ges stöd för att orka förmedla vård och finnas till 

för patienten. Emellertid är det sparsamt belyst i litteratur vad för slags stöd närstående är i 

behov av samt hur sjuksköterskan kan möta dessa behov. För att sjuksköterskan ska kunna 

möta de behov som finns hos närstående är det av stor vikt att denne först och främst får en 

förståelse för hur närstående upplever sin livssituation, för att därefter kunna komma fram till 

vad för slags stöd de är i behov av samt hur sjuksköterskan kan möta dessa behov.  
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4. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur närstående till patienter i palliativ 

hemsjukvård upplever sin livssituation.  

 

5. Frågeställningar 

Vad för slags stöd är närstående i palliativ hemsjukvård i behov av samt hur kan 

sjuksköterskan möta dessa behov? 

 

6. Teoretisk utgångspunkt  

Författarna har valt att använda sig av Joyce Travelbees omvårdnadsteori, då teorin stämmer 

väl överens med det område författarna har studerat. Då två av de fyra hörnstenarna i den 

palliativa vården är stöd till närstående samt kommunikation och relation ansågs Travelbees 

omvårdnadsteori, med betoning på den mellanmänskliga relationen, vara relevant i denna 

litteraturstudie.  

 

6.1 Travelbees teori om den mellanmänskliga relationen  

Enligt Travelbee (1971, s.119) är omvårdnaden en mellanmänsklig process, där dess mål 

uppnås genom den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och individen. Denna 

individ kan vara en patient eller en närstående. Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att 

etablera en mellanmänsklig relation mellan sig själv och närstående. Förutsättningen för den 

mellanmänskliga relationen är att både sjuksköterskan och närstående förstår och relaterar till 

varandra som unika människor, istället för att se varandra som sjuksköterska och närstående 

(Travelbee, 1971, s.119). 

 Syftet med sjuksköterskans etablerande av den mellanmänskliga relationen är att hjälpa 

den närstående att förebygga eller att hantera upplevelser av lidande samt att hjälpa denne att 

hitta mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1971, s.119). 

Travelbee (1971, s.119) menar att den mellanmänskliga relationen inte är något som ”bara 

händer”. Det är något som sker dag för dag när sjuksköterskan interagerar med närstående. 

Detta förutsätter att sjuksköterskan vet vad hon/han gör, tänker, känner och upplever. 

Den mellanmänskliga relationen utvecklas enligt Travelbee (1971, s.119) under fyra faser: 

(1) det första mötet, (2) uppkomst av identitet, (3) empati och (4) sympati. Under första fasen, 

som är det första mötet, är sjuksköterskan och den närstående främlingar för varandra. De ser 

inte varandra som unika människor ännu, utan de försöker bilda uppfattningar om varandra. 

Första intrycket av den andre är ofta bestämt av ens tidigare erfarenheter. Exempelvis om man 
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träffar en person som påminner en om någon som man ansett varit ”god” uppfattar man den 

nya personen som god, tills man lärt känna denne och bildat en ny uppfattning. Den andra 

fasen, vilket är uppkomst av identitet, karaktäriseras av att man börjar uppskatta den andre 

som en unik människa. Detta samtidigt som man skapar ett band mellan sig själv och den 

andre. Denna fas karaktäriseras även av tankar och känslor som man bildar gentemot den 

andra personen och dess personlighet. Sjuksköterskan och den närstående börjar i denna fas få 

en djupare förståelse för varandra som unika personer som tänker, känner och upplever. Det 

är även i denna fas som grunden för empati läggs, vilket är den tredje fasen. Empati är en 

upplevelse som äger rum mellan två eller fler personer. När empati äger rum finns 

förutsättningar för att skapa ett starkare band med någon och närhet till denne, utan att slukas 

upp av engagemanget. Under denna empatiska process förstås och uppskattas den unika och 

individuella personen. För att detta ska kunna ske måste sjuksköterskan och den närstående 

finna likheter i upplevelser hos varandra och ha ett intresse av att vilja förstå den andre. Den 

fjärde fasen, sympati, uppkommer som ett resultat av empatiprocessen. Till skillnad från 

empati har sjuksköterskan vid sympati en strävan att lindra lidande hos den närstående. Denna 

önskan att lindra lidande är utmärkande för denna fas. Det är en process där sjuksköterskan 

förstår lidandet hos den närstående, blir berörd av det samt har en önskan att lindra lidandet 

(Travelbee, 1971, s. 130-150). 

När sjuksköterskan och den närstående har genomgått de fyra faserna har en 

mellanmänsklig relation etablerats. Emellertid stannar inte relationen av i och med att man har 

uppnått en mellanmänsklig relation. Den utvecklas i en fas kallad för rapportfasen. I denna fas 

har sjuksköterskan och den närstående en djupare relation till varandra, som bland annat 

genomsyras av förtroende och tillit (Travelbee, 1971, s. 150).   

 

6.2 Travelbees teori om kommunikation 

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap i etablerandet av en mellanmänsklig relation är 

kommunikationen mellan de och närstående. Kommunikation är något som äger rum i varje 

möte mellan sjuksköterska och närstående. Den sker såväl verbalt som ickeverbalt. 

Sjuksköterska och närstående kommunicerar med varandra i alla situationer genom sina sätt 

att vara, oavsett om det är med tal eller med gester (Travelbee, 1971, s. 93).  

Varje interaktion som sker med närstående är ett tillfälle för sjuksköterskan att komma 

underfund med vilka individuella behov som finns och därmed kunna etablera en 

mellanmänsklig relation. Ansvaret för att denna relation skapas och bevaras ligger hos 

sjuksköterskan. Det är även dennes ansvar att relationen blir positiv (Travelbee, 1971, s. 93). 
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Enligt Travelbee (1971, s. 93) måste sjuksköterskan kunna förstå närståendes sätt att 

kommunicera på och använda den informationen för att kunna möta närstående och stödja de.  

Vidare anser Travelbee (1971, s. 94) att sjuksköterskan måste använda sitt intellekt och sig 

själv terapeutiskt, för att på så sätt kunna hjälpa närstående med de problem som de har.  

 

7. Metod 

Denna studie har gjorts som en litteraturstudie. Enligt Friberg (2006, s. 115) ger en 

litteraturstudie bland annat en översikt av de forskningsresultat som finns inom ett specifikt 

kunskapsområde. 

I metoddelen beskrivs denna litteraturstudies datainsamling, urval samt dataanalys. 

 

7.1 Datainsamling 

Författarna började med att söka efter vårdvetenskapliga artiklar som ansågs vara relevanta 

för denna litteraturstudie. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Medline och PubMed. 

Databasen Cinahl innehåller information från tidskrifter och böcker som är relevanta inom 

vård och omsorg. Databaserna PubMed och Medline är två breda databaser som innehåller 

litteratur från medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2008, s. 82).  

 De sökord som från början användes var Palliative home care, Relatives, Family, Needs 

och Support. För att få fram lämpliga artiklar kombinerades dessa på olika sätt. Det sökordet 

som visade sig ge adekvata träffar i kombination med andra sökord var framförallt Palliative 

home care. För att hitta ytterligare artiklar lade författarna till sökorden Caregivers, Next of 

kin, Feelings och End of life care. Även dessa kombinerades med de ursprungliga sökorden 

på olika sätt (bilaga 2).  

 

7.2 Urval 

De artiklarna som valdes var publicerade från år 2003 till år 2010, dock var inte detta ett 

medvetet val från författarnas sida. Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var att de 

artiklar som valdes skulle vara kvalitativa studier samt att de belyste vuxna närstående till 

vuxna patienter i just palliativ hemsjukvård. Exklusionskriterierna var kvantitativa studier, 

artiklar som belyste barn och ungdomar samt artiklar som handlade om patienter i palliativ 

vård på hospice.  

  Efter att ha läst ett femtiotal abstracts valdes 15 kvalitativa artiklar ut. Efter vidare 

granskning valdes fyra av dessa bort och elva relevanta artiklar kvarstod (bilaga 1). Dessa 
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artiklar valdes då de beskriver närståendes upplevelser av sin livssituation, vilket är syftet 

med denna litteraturstudie.  

 

7.3 Dataanalys  

Författarna inspirerades av Friberg (2006, s. 115-124) i analysen av data från artiklarna.  

De elva artiklar som valdes lästes igenom noggrant ett flertal gånger, detta för att få en 

helhetsförståelse. Inläsningen av artiklarna gjordes av författarna, först var och en för sig och 

sedan gemensamt.  

 Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Efter att artiklarna lästs igenom gemensamt 

markerades och översattes de delar ur resultatet som ansågs vara av betydelse för 

litteraturstudiens syfte till svenska. Därefter jämfördes delarna med varandra och likheter från 

resultaten lyftes fram. Likheterna som hittades grupperades sedan till fyra olika kategorier. 

Dessa kategorier fick rubrikerna: Förändringar i vardagen, Tankar och känslor av skuld, Att 

känna sig sedd och vara delaktig samt Information och kommunikation. 

 Författarna valde att i litteraturstudiens resultatdel presentera citat som togs direkt ur 

artiklarna, detta för att direkt skildra de intervjuades utsagor.  

 

8. Forskningsetiska överväganden 

Eftersom denna studie är en litteraturstudie handlar de forskningsetiska övervägandena om att 

författarna inte får plagiera, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 89) innebär att man 

inte får använda någon annans forskning och hävda det som ens eget. De forskningsetiska 

övervägandena handlar för författarnas del även om att inte ange data utan källhänvisning 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 89). 

 Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) bör forskningsetiska överväganden göras i 

urvalet av de artiklar man avser att använda sig av i en litteraturstudie. Artiklarna bör ha fått 

tillstånd från en etisk kommitté eller vara noggrant etiskt övervägda. I denna litteraturstudie är 

tio av de elva valda artiklarna granskade av etiska kommittéer. En av artiklarna (Clukey, 

2008) har inte granskats av någon etisk kommitté, däremot har noggranna etiska 

överväganden gjorts. Detta bland annat genom att deltagarna i studien fått behålla sin 

anonymitet samt fått vara med och granskat sina utsagor.  
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9. Resultat 

Resultatet presenterar de närståendes upplevelser av sin livssituation under fyra kategorier. 

Dessa kategorier framkom under analysen av de artiklar som granskades. Kategorierna är 

följande:  

 Förändringar i vardagen.  

 Tankar och känslor av skuld  

 Att känna sig sedd och vara delaktig 

 Information och kommunikation 

 
9.1 Förändringar i vardagen 

De närstående i palliativ hemsjukvård upplever att de förlorar sin personliga frihet, då det 

krävs att de ska finnas tillgängliga i hemmet dag som natt. Ofta har de ett ensamt ansvar för 

patientens dagliga omvårdnad samt för hushållsuppgifter (Munck, Fridlund & Mårtensson, 

2008). Två studier visar att de närstående har svårt att fortsätta med sina dagliga aktiviteter 

och vanor på grund av att de är tvungna att spendera sin tid i hemmet. De närstående upplever 

att de inte vågar lämna patienten ensam, vilket grundar sig på en oro för att något ska hända 

patienten när de inte finns där. Om något skulle hända patienten uttrycker de närstående att de 

aldrig skulle kunna förlåta sig själva för att de inte varit där just den stunden. Detta i sin tur 

bidrar till en upplevelse av att känna sig fängslad i sitt eget hem. (Brobäck & Berterö, 2003; 

Proot, Huijer Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003).  

 En del av de närstående uttrycker att en nackdel med just den palliativa hemsjukvården är 

att man känner sig isolerad i hemmet (Brobäck & Berterö, 2003). Andra närstående beskriver 

upplevelsen av isolering (Perreault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004; Hudson, 2004), då 

de känner sig tvungna att ständigt vaka över patienten (Perreault, Fothergill-Bourbonnais & 

Fiset, 2004). Upplevelsen av att känna sig isolerad i hemmet kan åskådliggöras med detta 

citat:  

 

I don’t feel as though I can leave the home. In three weeks I’ve had two and a half hours out of this 

flat. I’ve never felt so trapped in my life (Hudson, 2004, s. 60).  

 

För majoriteten av de närstående innebär vårdandet ett ansvar som inte går att komma bort 

ifrån. Det är ingenting de kan välja bort eller ifrågasätta, utan en självklarhet som behöver 

göras (Milberg & Strang, 2003; Stoltz, Willman & Udén, 2006). Trots detta upplever de 

närstående ofta sin situation som påfrestande, då de känner att de inte har någon möjlighet till 

paus från vårdandet (Brobäck & Berterö, 2003; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). 
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När de närstående inte kan leva de liv som de själva uttrycker som normala vardagsliv bidrar 

det till lidande (Milberg & Strang, 2003). När vårdandet av patienten blir en för stor uppgift 

för de närstående och de inte längre har styrkan att fortsätta vårda upplever många närstående 

att de förlorar kontrollen över sin situation (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). Även om 

de närstående får hjälp från hemsjukvårdteam upplever de att de känner sig ensamma med 

ansvaret för patienten (Stoltz, Willman & Udén, 2006).  

  I studien av Brobäck och Berterö (2003) beskrivs det att de närstående ofta är motvilliga 

att berätta om sina egna behov för sjuksköterskorna, då de inte tror att det är acceptabelt att 

göra det. De vill heller inte att det ska verka som att de sätter sina egna behov framför 

patientens. Därmed väljer de att åsidosätta sina egna behov (Brobäck & Berterö, 2003). Enligt 

Clukeys (2008) studie menar de närstående att det i vårdandet ingår att sätta sina egna behov 

och känslor åt sidan. I en annan studie framkommer det att de närstående upplever att det kan 

vara svårt att skilja sina egna behov från patientens, detta eftersom de upplever att allt fokus 

ligger på patientens behov och dennes vardag. I denna situation, där patientens behov ges 

högsta prioritet, anpassar sig de närstående efter detta och deras behov sätts därmed åt sidan 

(Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010). 

 

9.2 Tankar och känslor av skuld   

Fem studier visar att tankar och känslor av skuld är förekommande hos de närstående i 

palliativ hemsjukvård (Andershed, Werkander Harstäde, 2007; Brobäck & Berterö, 2003; 

Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010; Clukey, 2008; Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008). De närstående uttrycker att det är viktigt för de att finnas där och stödja 

patienten som befinner sig i livets slutskede. Emellertid upplever de närstående att de inte 

alltid lyckas med detta, då de känner att de inte har tillräckligt med styrka. Flera av de 

närstående önskar att de skulle orka göra mer för patienten. De uppger att de inte har lyckats 

leva upp till deras egna eller andras förväntningar. Därmed klandrar de närstående sig själva 

för att inte ha gjort tillräckligt i vårdandet av patienten. Detta i sin tur bidrar till känslor av 

misslyckande och skuld (Andershed & Werkander Harstäde, 2007; Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008).  

 I studien av Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström och Ternestedt (2010) beskriver de 

närstående situationer där de inte känner igen sig själva och hur de har agerat och reagerat i 

olika situationer. Många gånger orsakar vårdandet av patienten trötthet och spänning hos de 

närstående, vilket i sin tur bidrar till så kallade ”förbjudna tankar”. Tankar kring att bruka våld 

mot patienten och andra familjemedlemmar är förekommande, dock genomförs de inte. 
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Rastlöshet och tristess är andra tankar som förekommer hos de närstående. Dessa tankar 

bidrar till att de upplever att de inte passar in i idealet av att vara goda vårdare (Carlander, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010).  

Många närstående beskriver att dåligt samvete och skuld är något som uppkommer, då tankar 

kring att lämna ansvaret och få en paus från vårdandet infinner sig (Brobäck & Berterö, 2003; 

Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). I studien av Clukey (2008) beskriver en närstående att 

känslor av skuld kan öka om man inte finns tillgänglig för patienten.  

När den palliativa hemsjukvården blir för stor påfrestning och de närstående upplever att de 

inte längre orkar fortsätta uppträder ofta tankar av skuld (Munck, Fridlund & Mårtensson, 

2008). En närstående beskriver följande: 

 
Of course, it was difficult and I was tired of it sometimes, and I was angry with her sometimes, and 

sometimes thought and felt ‘God can she not be taken some place’  (Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008, s. 583). 

 

Med ovanstående citat åskådliggör Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) tankar som de 

närstående kan ha och menar att dessa tankar ökar de närståendes dåliga samvete och känslor 

av skuld, då de känner att de inte kan leva upp till de krav som ställs på de.  

 Andershed och Werkander Harstäde (2007) beskriver i sin studie hur de närstående ibland 

upplever känslor av skuld, detta på grund av att de känner sig oroliga för att de inte gjort rätt 

saker när de försökt stödja patienten. En närstående uttrycker hur hon kände skuldkänslor, då 

hon övertalade sin make, patienten, att promenera och på så sätt fick honom att anstränga sig. 

Hon såg hur trött han blev och blev därmed orolig för att hon hade fått honom att göra för 

mycket. I studien framkommer även att många närstående känner skuldkänslor över att de inte 

kan prata tillräckligt med patienten om sådant som är viktigt för de. De väljer istället att avstå 

från detta med rädsla för att uppröra patienten som befinner sig i livets slutskede. En 

närstående berättar: 

 
Several times, I was ready to say, you know that we need to leave each other. I didn’t want to start to 

say that, because I was afraid of making him sad. I didn’t know that he also understood that… It is 

those kinds of things that I think about and dwel on the whole time now, every evening, every night 
(Andershed & Werkander Harstäde, 2007, s. 65).  

 

9.3 Att känna sig sedd och vara delaktig 

I studien av Linderholm och Friedrichsen (2010) framkommer det att de närstående i palliativ 

hemsjukvård upplever att de känner sig osynliga, med ett hopp om att bli sedda av 

sjuksköterskorna. De närstående menar att det palliativa hemsjukvårdsteamet är där för 

patienten och inte för de och att det är få personer från hemsjukvårdteamet som frågar hur de 
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upplever sin situation. Detta stöds även av tre andra studier, där de närstående uppger att det 

är en tung börda att bära ansvaret som ligger i att vårda patienten i hemmet, då det sällan är 

någon som frågar hur de mår. De menar att det alltid endast är patienten som är i fokus 

(Brobäck & Berterö, 2003; Hudson, 2004; Proot et al., 2003). En närstående berättar att när 

sjuksköterskan från det palliativa hemsjukvårdsteamet kom på hembesök upplevde hon att 

sjuksköterskan endast kom för att träffa hennes man och att hon själv bara var i bakgrunden. 

En annan närstående berättar att det palliativa hemsjukvårdsteamet inte kom för att träffa 

honom alls, utan att de gick raka vägen in till patienten (Hudson, 2004).  

De närstående uttrycker att hemsjukvårdsteamet endast kommunicerar med patienten och 

att de inte tar hänsyn till de närståendes känslor eller erfarenheter. Detta bidrar till att de 

närstående upplever känslor av osäkerhet och hjälplöshet, vilket i sin tur leder till att de 

känner sig osedda av hemsjukvårdsteamet. Vidare leder detta till att de närstående många 

gånger tar ett steg tillbaka från vårdandet (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

Brobäck och Berterös (2003) studie visar att de närstående vill vara delaktiga och bli sedda 

som en del i hemsjukvårdsteamet. Detta kan exemplifieras med följande citat:  

 
… it is hard with this diesease… even for the relatives, not only for the patient… they always ask, how 

is your wife doing? But, next of kin are always supposed to be… just there… (Brobäck & Berterö, 

2003, s. 342).  

 

Vidare visar studien av Brobäck och Berterö (2003) att de närstående vill lära sig och bli 

delaktiga i vårdandet. När de får vara en del av hemsjukvårdsteamet och vårda patienten 

infinner sig känslor av delaktighet, vilket är en positiv upplevelse. En annan studie belyser att 

de närstående känner att de har kontroll över situationen, då de får vara delaktiga i vårdandet 

(Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). Dock upplever de närstående utanförskap, då de 

känner att hemsjukvårdsteamet inte tar hänsyn till deras åsikter. De närstående känner sig 

förolämpade, då det faktiskt är de som känner patienten bäst (Brobäck & Berterö, 2003; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010). En närståendes upplevelse av utanförskap visas med detta 

citat: 

 
… But you know they came for him but were not here for me. They came for NN [the suffering 

relative] and administrated his medicine and took care of him. But when they were here at home I felt 

left out. Then I was not part of it anymore  (Linderholm & Friedrichsen, 2010, s. 32).  

 

9.4 Information och kommunikation 

Adekvat information om patientens situation är viktigt för både patienten och de närstående, 

eftersom det möjliggör för de att vara med och fatta beslut angående vilka åtgärder som ska 
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vidtas. Många närstående vill bli informerade om vad som händer och vad som kommer att 

hända med patienten, för att på så sätt kunna vara delaktiga i vårdandet (Brobäck & Berterö, 

2003).        

 I fyra studier framkommer det att de närstående upplever att det är brist på information i 

palliativ hemsjukvård (Hudson, 2004; Munck, Fridlund & Mårtsensson, 2008; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Proot et al., 2003). De närstående upplever att det är brist på tillgång till 

information, eftersom det inte finns några tillfällen att prata ensam med sjuksköterskorna 

(Proot et al., 2003). De närstående upplever även att det är brist på medicinsk information 

(Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008) och att det dessutom brister i kunskap när det gäller 

hantering av medicin samt i vårdandet av patienten. Detta som ett resultat av att de inte får 

tillräckligt med information. De närstående uppger att hemsjukvårdteamen inte är särskilt 

stödjande när det handlar om att informera och utbilda de (Hudson, 2004). I studien av 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) uttrycker de närstående att det är brist på konkret 

stöd i form av information i specifika situationer. Detta kan exemplifieras i ett citat, där en 

närstående beskriver hur hon var tvungen att köra sin man till sjukhuset när han hade brutit 

benet: 

 
I got him into the car and drove him with a broken thigh bone. Then she informed us that we had the 

right to have a doctor come home to us. We had no idea about that  (Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008, s. 582). 

 

De närstående uppger att när de inte får stöd och information, vilket de är berättigade till, 

leder det till att de förlorar kontroll över situationen. Detta i sin tur bidrar till känslor av 

osäkerhet, sårbarhet och frustration hos de närstående (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008; 

Linderholm & Friedrichsen).  

 I studien av Munck, Fridlund & Mårtensson (2008) beskriver de närstående att de ibland 

får information från hemsjukvårdsteamet i form av exempelvis foldrar, där det står om 

patientens mediciner, diagnoser med mera. Emellertid vet de närstående inte vad de ska göra 

av den informationen som ges, då de inte får någon muntlig förklaring om betydelsen av den 

(Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). En annan studie beskriver att en del närstående har 

uppgett att de har fått information och att de varit medvetna om vad som skulle hända 

patienten, detta eftersom de själva hade frågat efter den informationen. De närstående menar 

att man måste vara aktiv själv för att få den information man är i behov av. Däremot uttrycker 

vissa närstående att de faktiskt inte har frågat efter någon information även om de velat veta 
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något. De uttrycker även att de inte kan fråga efter information själva, då de tror att 

sjuksköterskorna endast ger information direkt till patienten (Proot et al., 2003). 

 I studien av Linderholm och Friedrichsen (2010) framkommer det att de närstående 

upplever att de hamnar i situationer där det brister i kommunikationen mellan de och 

sjuksköterskorna. De närstående vet inte vad som förväntas av de, samtidigt som 

sjuksköterskorna inte vet hur mycket de närstående klarar av. Två studier visar att brister i 

kommunikation bidrar till känslor av frustration, osäkerhet och sårbarhet hos de närstående 

(Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Utöver brister i 

kommunikationen mellan de närstående och sjuksköterskorna uttrycker de närstående att det 

även finns brister i kommunikationen mellan personerna i hemsjukvårdsteamet. Detta 

upplever de närstående som frustrerande (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008; Perreault, 

Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004). En närstående i studien av Hudson (2004) uppger att 

det inte verkar råda någon kommunikation mellan läkarna och sjuksköterskorna, vilket 

uttrycks med följande citat: 

 
The doctors and nurses don’t seem to communicate properly to one another. I’m not sure who’s in 

control of my wife’s care  (Hudson, 2004, s. 60).  

 

10. Diskussion 

I denna del av litteraturstudien diskuteras metoden samt resultatet. 

 

10.1 Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturstudie valde att genomgående i studien benämna sig själva som 

författarna. Valet av begreppet närstående gjordes av författarna och begreppet innefattar nära 

familjemedlemmar, släkt, vänner och grannar. Detta val gjordes medvetet då begreppet 

anhöriga enligt Östlinder (2004, s. 9) ofta endast associeras med någon eller några som har 

direkta blodsband eller släktskap med varandra.   

Författarna påbörjade denna litteraturstudie med en förförståelse om att närstående inom 

palliativ hemsjukvård behöver stöd från sjuksköterskan. Emellertid upplevde författarna att 

befintliga studier som belyser vad för slags stöd närstående i palliativ hemsjukvård är i behov 

samt hur sjuksköterskan kan möta dessa behov var sparsamma. Detta ledde därmed till 

litteraturstudiens frågeställningar. Författarna anser att den förförståelsen de bar med sig var 

positiv i det avseendet att den ledde fram till litteraturstudiens syfte, som i sin tur i 

resultatdiskussionen gav svar på litteraturstudiens frågeställningar.   
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I litteraturstudiens resultatdiskussion valde författarna att använda sig av Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori, med betoning på den mellanmänskliga relationen. Författarna anser att 

teorin var av stort värde i diskussionen av resultatet, då den i flera avseenden underlättade i 

angripandet av resultatet. 

I en litteraturstudie tar man reda på befintlig forskning, detta för att bland annat få en 

uppfattning om vad som tidigare studerats inom ett visst område. I denna typ av studie 

analyseras data som tidigare analyserats i form av färdigställda forskningsartiklar, rapporter 

med mera. Detta skiljer sig från analys av ”rådata”, som exempelvis intervjuer, observationer 

eller enkäter (Friberg, 2006, s. 116). Enligt författarna hade det varit intressant att komplettera 

litteraturstudien med empirisk data, i form av intervjuer och observationer. Detta för att 

uppvisa egna resultat och kunna jämföra de med vad tidigare resultat visat.  

Författarna valde att uteslutande använda sig av kvalitativa artiklar, då de i detta fall 

beskriver närståendes upplevelser, känslor och erfarenheter, vilket stämmer väl överens med 

denna litteraturstudies syfte. Enligt Dahlborg Lyckhage (2006, s. 24) lägger kvalitativa studier 

fokus på ett fenomens egenskaper samt vilken mening och innebörder de har för människor. 

Författarna valde att exkludera kvantitativa artiklar, då det var fenomenets egenskaper som 

skulle studeras. Författarna valde även att uteslutande använda sig av artiklar där vuxna 

närstående till vuxna patienter belystes. Detta val gjordes på grund av att författarna ville veta 

hur vuxna upplevde sin livssituation. 

Det konstaterades att det fanns vissa svårigheter i att hitta relevanta artiklar som kunde 

användas för att ge svar på litteraturstudiens syfte, då många av artiklarna handlade om 

patienters upplevelser av palliativ vård, eller om palliativ vård som bedrivs på hospice. 

Författarna anser att det valda ämnet är sparsamt belyst i litteraturen. Emellertid lyckades 

författarna hitta elva artiklar som belyste syftet med denna litteraturstudie på ett adekvat sätt.

  Det material som författarna fann i resultatet från artiklarna var snarlika varandra. 

Eftersom det föreföll så, fick författarna intrycket av att resultatet var trovärdigt. Utifrån de 

tydliga liknelserna i resultatet kunde kategorier utformas. Författarna upplevde dock att det 

fanns vissa otydligheter i resultatet. Dessa otydligheter handlade om att artikelförfattarna inte 

angett hur många närstående som uppgett att de upplevt på ett visst sätt. Exempelvis använde 

artikelförfattarna sig av ord så som ”många”, ”en del”, ”de flesta” samt ”några”. Även ord 

som ”ibland” och ”ofta” användes. Detta medförde att författarna i denna litteraturstudie 

också använde sig av dessa ord när resultatet presenterades. Författarna anser att resultatet, 

både i artiklarna och i denna litteraturstudie, hade blivit tydligare om antal närstående som 

upplevt på ett visst sätt hade presenterats.  
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Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 309) kan det finnas en risk med att använda citat i en 

litteraturstudie, då citaten tas från andra studier och att man då inte kan vara säker på att de är 

korrekt angivna. Trots detta har författarna valt att i resultatdelen presentera citat som tagits 

ordagrant ur artiklarna. Detta gjordes för att författarna ansåg att de valda citaten förtydligade 

de närståendes upplevelser av sin livssituation i palliativ hemsjukvård samt kan ge läsaren en 

förstärkt och mer trovärdig bild av resultatet.  

 

10.2 Resultatdiskussion 

Under denna del av litteraturstudien diskuterar författarna det som enligt de ansågs vara 

framträdande i resultatet. Diskussionen sker under fyra underrubriker utifrån de fyra 

kategorier som framkommer i resultatdelen. Joyce Travelbees omvårdnadsteori, med betoning 

på den mellanmänskliga relationen, kopplas till diskussionen. 

 

10.2.1 Förändringar i vardagen 

Resultatet visar att många närstående i flera fall upplever den vårdande rollen som 

påfrestande. De känner sig isolerade och fängslade i hemmet, då de inte vågar lämna patienten 

ensam. För många närstående bidrar detta till lidande i vardagen. Med tanke på att de 

närstående känner på detta vis menar författarna att sjuksköterskan här har en viktig roll i att 

ge stöd åt de närstående och lindra deras lidande. Enligt Travelbee (1971, s. 146) är en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter att ge stöd och hjälpa närstående att hantera och lindra 

deras lidande. Det stödet kan enligt författarna vara att de närstående får information om att 

de kan kontakta sjuksköterskan alla tider på dygnet om de känner ett behov av det. Detta 

styrks även i en artikel av Eyre (2010), som menar att de närstående känner tillfredställelse i 

att veta att de kan få den hjälp de är i behov av alla timmar på dygnet. Sjuksköterskan måste 

enligt författarna finnas tillgänglig för de närstående genom att  berätta för de att det faktiskt 

är okej att ta en paus från vårdandet ibland, samt att de kan få hjälp med avlastning från det 

palliativa hemsjukvårdsteamet vid sådana tillfällen.            

 Samtidigt menar författarna att det kanske inte alltid räcker med att sjuksköterskan finns 

tillgänglig för de närstående. Det krävs även att de närstående har sådant förtroende och tillit 

till sjuksköterskan, att de känner att de vill berätta för henne/honom om hur de upplever sin 

situation för att på så sätt kunna få det stöd de är i behov av. Funk, Allan och Stajduhar (2009) 

menar att de närstående måste känna sådan tillit till det palliativa hemsjukvårdsteamet att de 

känner att de vågar och kan lämna patienten i deras händer. Enligt Travelbee (1971, s. 150) 

finns förtroende och tillit mellan sjuksköterskan och den närstående när den mellanmänskliga 
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relationen har etablerats och relationen de emellan har fördjupats. Författarna kan delvis hålla 

med om detta. För att förtroende och tillit ska skapas måste sjuksköterskan och den närstående 

ha etablerat en god relation till varandra. Emellertid anser författarna att den goda relationen 

kanske inte enbart är bunden till de olika faser som Travelbee menar att man måste gå igenom 

för att uppnå den mellanmänskliga relationen. Författarna tror att förutsättningen för att skapa 

en god relation är högst individuellt och att det därmed kan se olika ut från person till person. 

I vissa fall kanske det krävs att gå igenom de olika faserna för att uppnå den mellanmänskliga 

relationen, medan det i andra fall inte är nödvändigt.  

 Vidare visar resultatet att de närstående ofta sätter patientens behov framför sina egna, då 

de tror att det är patientens och inte deras behov som ska vara i fokus. Eyre (2010) beskriver 

att de närstående väljer att åsidosätta sina egna behov för att de inte vill verka vara 

otillräckliga som vårdare. Detta samtidigt som de tror att åsidosättandet av sina egna behov är 

en konsekvens av att vara vårdare. Författarna menar att detta kan leda till att de närstående 

upplever den vårdande rollen som en börda, vilket i sin tur påverkar både de närstående och 

patienten negativt. Därmed anser författarna att det är av stor vikt att sjuksköterskan ger stöd 

till de närstående, på så sätt att sjuksköterskan tar initiativet till att samtala med de och fråga 

vad de har för behov, då det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att ge stöd till närstående.  

 

10.2.2 Tankar och känslor av skuld 

I resultatet framkommer det att de närstående i palliativ hemsjukvård ofta upplever känslor av 

skuld. Dessa känslor infinner sig bland annat när de närstående känner att de inte klarar av 

den vårdande rollen och de krav som ställs på de. Författarna fann även liknande resultat i 

studien av Ryan och Scullion (2000), där de närstående till äldre sjuka beskriver känslor av 

skuld, då de känner att de inte längre orkar med den vårdande rollen. Denna studie behandlar 

visserligen inte palliativ hemsjukvård, dock anser författarna att detta styrker det faktum att 

känslor av skuld är förekommande hos närstående. Författarna menar att för att de närstående 

ska kunna undgå dessa känslor av skuld ska de ges möjlighet att öppna sig för sjuksköterskan, 

för att på så sätt kunna berätta hur de upplever sin situation. Därefter kan sjuksköterskan ge 

det stöd som de närstående är i behov av. En del i det stöd som sjuksköterskan kan ge kan 

exempelvis vara att minska på de krav som de närstående anser är för höga. För att minska på 

kraven bör sjuksköterskan finnas där och visa för de närstående att det råder ett delat ansvar 

för vårdandet av patienten.  

Känslor av skuld kan även uppstå när så kallade förbjudna tankar infinner sig hos de 

närstående. I resultatet framkommer det att de närståendes förbjudna tankar, i form av 
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exempelvis tankar om att bruka våld mot patienten, bidrar till att deras självbild förändras. 

Carlander (2011) menar att de närstående även har förbjudna tankar som handlar om att de 

hoppas på att patienten snart ska dö. Vidare har de närstående ibland även tankar på att de 

själva ska medverka till detta. Författarna menar att dessa tankar kan uppstå när de närstående 

upplever sin livssituation som påfrestande och tung att bära. Dessa tankar är kanske något 

man som närstående trots allt inte alltid kan undgå. Emellertid kan tankarna kännas lättare att 

bära om de närstående ges möjlighet att diskutera de med sjuksköterskan. Enligt Eyre (2010) 

har sjuksköterskan en viktig roll i att finnas tillgänglig för de närstående när det gäller att 

lyssna och prata med de. Hon menar att om sjuksköterskan inte gör detta kan de närståendes 

lidande öka. Detta styrks även av Travelbee (1971, s. 93) som talar om vikten av att 

sjuksköterskan har förmågan att kommunicera med den närstående för att kunna stödja denne.  

 
10.2.3 Att känna sig sedd och vara delaktig 

Resultatet visar att när de närstående inte känner sig sedda av sjuksköterskan bidrar det till 

känslor av osäkerhet och hjälplöshet. Dessa känslor bidrar i sin tur till att många närstående 

tar ett steg tillbaka i vårdandet. Författarna anser att känslor av att inte känna sig sedd påvisar 

att sjuksköterskan och de närstående inte har uppnått det Travelbee (1971, s. 136) beskriver 

som den andra fasen i etablerandet av den mellanmänskliga relationen. När en närstående 

upplever att hon/han inte är sedd anser författarna att det kan bero på att sjuksköterskan inte 

har en djupare förståelse i hur den närstående tänker och känner i sin situation, vilket är 

grunden i den andra fasen. Då författarna menar att det är sjuksköterskans ansvar att ge stöd 

till den närstående för att denne ska känna sig sedd, bör hon/han försöka se den närstående 

och fördjupa sin förståelse för denne. Detta för att sjuksköterskan ska kunna uppnå den andra 

fasen och i sin tur lägga grunden för den tredje och den fjärde fasen, som innebär empati och 

sympati. Med andra ord bör sjuksköterskan i detta avseende gå igenom de fyra faserna för att 

kunna ge bästa möjliga stöd till den närstående. Enligt Egan och Horvath (2006) bör 

sjuksköterskan ge stöd till de närstående för att de ska få en sådan positiv upplevelse av 

vårdandet som möjligt. Författarna menar att en stor del i detta stöd handlar om att 

sjuksköterskan ser till att de närstående känner sig sedda.  

 Det framkommer även av resultatet att många närstående har en vilja att vara delaktiga i 

vårdandet samt att ses som en del av hemsjukvårdsteamet. De närstående anser att 

delaktigheten är en positiv upplevelse, som i sin tur inger en känsla av kontroll över sin 

situation. Författarna tror att de närstående i vissa fall inte känner sig delaktiga eftersom de är 

osäkra på hur de ska utföra vårdandet. Därför väljer de då att hellre avstå från att utföra vissa 
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sysslor, vilket bidrar till att de inte känner sig delaktiga. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 

ge stöd genom att utbilda de närstående, för att de ska kunna utföra vården och således känna 

sig delaktiga. Detta styrks av Funk, Allan och Stajduhar (2009) som beskriver att de 

närstående uppskattar när de få ta del av sjuksköterskans kunskaper inom vårdandet. Detta gör 

att de närstående känner att de blir delaktiga i vårdandet. Känslan av delaktighet kan enligt 

författarna även infinna sig om sjuksköterskan uppmuntrar de närstående och bekräftar deras 

förmågor i att vårda. Detta kan i sin tur bidra till en positiv upplevelse och känslan av att ha 

kontroll över sin situation.  

 

10.2.4 Information och kommunikation  

I resultatet framkommer det att de närstående upplever att det är brist på information i den 

palliativa hemsjukvården. Bland annat brister det i konkret information när det handlar om 

hur de närstående ska vårda patienten. Detta leder till att de närstående upplever att de förlorar 

kontrollen över sin situation, vilket i sin tur bidrar till känslor av osäkerhet och frustration. 

Detta styrks av Funk, Allan och Stajduhar (2009) som också funnit detta i sin studie. För att 

detta ska förhindras anser författarna att sjuksköterskan måste ha en vilja att stödja de 

närstående. Detta genom att ge de kontinuerlig information och utbilda de i vårdandet av 

patienten. Eyre (2010) menar att bristfälligt stöd från sjuksköterskan, då det handlar om att ge 

information, lämnar negativa spår hos de närstående och bidrar till att de känner sig som 

bristfälliga vårdare. Detta menar författarna styrker det faktum att stöd till de närstående i 

form av information är av yttersta vikt.  

 Vidare visar resultatet att vissa närstående beskriver att de inte fått någon information från 

sjuksköterskan, även om de har velat ha det. De har heller inte frågat efter information 

eftersom de haft den uppfattningen att sjuksköterskan endast ger information till patienten. 

Författarna tror att detta kan baseras på de närståendes tidigare erfarenheter av vården. Dessa 

erfarenheter kan ha att göra med att sjuksköterskans vårdande då enbart varit inriktad på 

patienten och att de närstående mer eller mindre stått utanför vården. Eftersom palliativ vård 

skiljer sig från annan typ av vård, på det sätt att närstående likväl som patienter inkluderas i 

vården, menar författarna att det är det av stor vikt att de närstående får upplysning från 

sjuksköterskan om deras betydelsefulla roll i den palliativa hemsjukvården och att de även får 

känna sig som en del av den. Detta för att de närstående i sin tur ska kunna känna att de kan 

fråga efter information vid behov. Enligt författarna kan detta även kopplas till att 

sjuksköterskan och de närstående inte har etablerat det som Travelbee (1971, s. 119) kallar för 

en mellanmänsklig relation. Författarna menar att sjuksköterskan och de närstående verkar 
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vara kvar i den första fasen, där sjuksköterskan och den närstående inte ser varandra som 

unika människor. Intrycken de har av varandra baseras här på deras tidigare erfarenheter. Om 

den närstående har erfarenheten av att inte kunna fråga sjuksköterskan det som hon/han vill, 

präglar denna erfarenhet den närståendes uppfattning även i nuet. Författarna anser att det här 

är tydligt att sjuksköterskan måste etablera en mellanmänsklig relation till de närstående, för 

att de närstående i sin tur ska kunna ändra sin uppfattning som grundas på deras tidigare 

erfarenheter. Samtidigt måste de närstående ha en vilja att skapa denna relation till 

sjuksköterskan samt själva ta ansvar för att kunna få det stöd i form av information som de är 

i behov av. Detta styrks av Funk, Allan och Stajduhar (2009), som menar att de närstående 

själva anser att de bär på ansvaret i att ta reda på den information de är i behov av.  

Resultatet visar vidare att många närstående upplever att det brister i kommunikationen 

mellan de och sjuksköterskan. Många gånger vet inte sjuksköterskan hur mycket de 

närstående klarar av i sin vårdande roll, samtidigt som de närstående inte vet vad som 

förväntas av de i vårdandet. Detta bidrar till känslor av osäkerhet och olustighet hos de 

närstående. Att det råder god kommunikation mellan sjuksköterskan och de närstående är 

enligt författarna en förutsättning för att relationen de emellan ska bli god. Enligt Travelbee 

(1971, s. 93) är kommunikationen ett av sjuksköterskans viktigaste redskap i etablerandet av 

den mellanmänskliga relationen. För att sjuksköterskan ska kunna ge stöd till den närstående 

och kunna möta dennes individuella behov, måste sjuksköterskan lära känna den närstående 

samt förstå dennes sätt att kommunicera. Sjuksköterskan måste enligt författarna ge stöd till 

de närstående genom att dels fråga de hur mycket de klarar av, dels berätta för de att det inte 

ställs några krav på vad de ska klara av. Sjuksköterskan måste även vara lyhörd och 

respektera om de närstående upplever att de inte klarar av vissa situationer.   

 

11. Konklusion och förslag till vidare forskning 

Denna litteraturstudie belyser att närstående till patienter i palliativ hemsjukvård ofta upplever 

sin livssituation som påfrestande och att de har ett stort behov av stöd från sjuksköterskan. 

Vad för slags stöd de är i behov av är högst individuellt. Oavsett detta måste sjuksköterskan 

anpassa sitt stöd till de individuella behoven för att närstående i största möjliga mån ska 

kunna uppleva sin livssituation positiv. Litteraturstudien belyser även vikten av att en god 

relation är etablerad mellan sjuksköterskan och närstående. Detta för att närstående ska kunna 

få bästa möjliga stöd från sjuksköterskan.  
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Då det i litteraturen är sparsamt belyst vilket slags stöd närstående i palliativ hemsjukvård är i 

behov av samt hur sjuksköterskan kan möta dessa behov anser författarna att vidare forskning 

som berör detta ämne bör göras, då närstående har en mycket framträdande roll som vårdare. 

 

12. Implikation 

Denna litteraturstudie belyser som tidigare nämnts vikten av att sjuksköterskan har en 

förståelse för hur närstående till patienter i palliativ hemsjukvård upplever sin livssituation. 

Författarna anser att denna litteraturstudie skulle kunna användas som ett potentiellt 

kunskapsunderlag av framförallt sjuksköterskor inför mötet med närstående i palliativ 

hemsjukvård. Detta för att sjuksköterskan ska kunna möta närståendes individuella behov och 

ge de bästa möjliga stöd.  
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Bilaga 1 

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat. 

 

Författare 

 

 

Titel 

 

 

År, land och 

tidskrift 

 

Syfte 

 

 

Metod och urval 

 

 

Resultat 

 

 

Andershed, B. 

& Werkander 

Harstäde, C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next of kin’s 

feelings of guilt 

and shame in 

the end-of-life 

care.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2007, 

Sweden. 

 

Contemporary 

Nurse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

och beskriva 

närståendes 

känslor av 

skuld och skam 

i livets 

slutskede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: 

Kvalitativa 

ansats, med en 

sekundär analys. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 47 

närstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två huvudkategorier 

framkommer, vilka 

är skuld och skam. 

Under dessa 

kategorier 

framkommer 

subkategorier. 

Under skuld: att inte 

ha gjort tillräckligt, 

att inte ha talat med 

varandra tillräckligt, 

att vara frånvarande 

vid viktiga tillfällen 

samt att inte ha gjort 

rätt saker. Under 

skam: känslor av 

underlägsenhet och 

hjälplöshet, känslor 

av skam å den 

döendes vägnar samt 

skam när konflikter i 

familjen uppstod. 

 

 

 

 

 

 

Brobäck, G. & 

Berterö, C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How next of 

kin experience 

palliative care 

of relatives at 

home.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2003, 

Sweden. 

 

European 

Journal of 

Cancer Care. 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera 

och beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

palliativ vård i 

hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats, med 

Giorgi’s 

fenomenologiska 

metod för analys 

av data. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: Sex 

närstående.  

 

 

 

Det framkommer att 

de närstående har en 

rad olika behov av 

stöd i form av 

information och 

utbildning om 

patientens sjukdom, 

hur de ska vårda 

patienten samt 

psykologiskt stöd.  
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Carlander, I., 

Sahlberg-

Blom, E., 

Hellström, I. 

& Ternestedt, 

B-M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The modified 

self: family 

caregivers’ 

experiences of 

caring for a 

dying family 

member at 

home.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010, 

Sweden. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utforska 

situationer i 

närståendes 

dagliga liv som 

sätter deras 

självkänsla på 

spel när de 

vårdar en 

familjemedlem 

i hemmet. 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats, med en 

tolkande analys. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: Nio 

närstående.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre mönster 

karaktäriserar de 

närståendes 

upplevelser av att 

vårda en döende 

familjemedlem i 

hemmet. Dessa 

mönster är:  

förändrade ideal, 

tänjda gränser och 

ömsesidigt 

beroende. 

 

 

 

 

Clukey, L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipatory 

mourning: 

processes of 

expected loss in 

palliative care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008, 

United States 

of America. 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

 

 

 

 
 

En retrospektiv 

studie vars 

syfte är att 

utforska 

närståendes 

uppfattning om 

deras väntade 

sorg.  

 

 

 

   

 

Metod: Kvalitativ 

ansats. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Urval: Nio 

närstående.  

 

 

 

 

 

 

Fem 

huvudkategorier i 

form av olika 

processer 

framkommer. Dessa 

är: realisation, 

vårdande, 

närvarande, finna 

mening samt 

transition.  

 

 

 

Hudson, P. 

 

 

 

 

 

 

 

Positive aspects 

and challenges 

associated with 

caring for a 

dying relative 

at home.  

 

 

2004,  

Australia. 

 
International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

utmaningar och 

positiva 

aspekter som 

förknippas med 

att ta hand om 

Metod: Kvalitativ 

ansats. 

Datainsamlig: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: 47 

närstående.  
 

Olika utmaningar 

identifieras. Dessa 

är förknippade med 

de närståendes 

dåliga hälsa, 

familjeomständig- 

heter, otillräckliga 

förmågor att hantera 
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en döende 

familjemedlem 

eller vän i 

hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

patientens symtom, 

begränsad tid för sig 

själva samt 

otillräckligt 

professionellt stöd.  

 

 

 

 

 

Linderholm, 

M. & 

Friedrichsen, 

M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Desire to Be 

Seen: Family 

Caregivers’ 

Experiences of 

Their Caring 

Role in 

Palliative 

Home Care.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010,  

Sweden. 

 

Cancer 

Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

hur närstående 

till patienter i 

palliativ 

hemsjukvård 

upplever sin 

vårdande och 

stödjande roll 

under 

patientens sista 

tid i livet samt 

efter döden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats, med en 

hermeneutisk 

metod för analys 

av data. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 13 

närstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att 

det är naturligt för 

de närstående att 

inta en vårdande roll 

när en 

familjemedlem blir 

svårt sjuk. Mer eller 

mindre frivilligt tar 

de närstående på sig 

den vårdande rollen 

och det ansvar det 

innebär. De 

närstående känner 

sig inte sedda och 

har känslor av 

hjälplöshet när de 

inte kan etablera en 

relation med 

vårdpersonalen. 

 

 

 

 

Milberg, A. & 

Strang, P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meaningfulness 

in palliative 

home care: An 

interview study 

of dying cancer 

patients’ next 

of kin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003, 

Sweden. 

 

Palliative and 

Supportive 

Care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva 

och tolka 

innebörden av 

meningsfullhet 

hos närstående 

till patienter 

med cancer i 

palliativ 

hemsjukvård.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats, med en 

hermeneutisk 

metod för analys 

av data.  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 19 

närstående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att 

det finns olika 

element som främjar 

meningsfullhet hos 

de närstående. Dessa 

är: välbefinnande, 

att upprätthålla 

vardagslivet, att 

agera, engagemang 

och hopp. Dessa 

element är av stor 

vikt för att de 

närstående ska 

kunna skapa själv-

transcendens och 

kunna känna att de 

gjort sitt bästa i 
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vårdandet. 

 

 

 

Munck, B., 

Fridlund, B. & 

Mårtensson, J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative home 

care – from 

control to loss 

of control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008,  

Sweden. 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 

situationer som 

påverkar 

närståendes 

förmåga att 

hantera 

palliativ vård i 

hemmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Metod: kvalitativ 

ansats, med 

Critical Incident 

Technique för 

analys av data.  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: Nio 

närstående.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två huvudkategorier 

framkommer, vilka 

är att behålla 

kontroll och att 

förlora kontroll. De 

närstående vill 

behålla kontrollen 

över sina liv genom 

att ta fullständigt 

ansvar för patienten 

och de närstående 

menar att de förlorar 

kontrollen när det är 

brist på 

professionellt stöd.  

 

 

 

Perreault, A., 

Fothergill-

Bourbonnais, 

F. & Fiset, V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The experience 

of family 

members 

caring for a 

dying loved 

one.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2004, 

Canada. 

 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

Att belysa 

närståendes 

upplevelser av 

att vårda en 

döende käresta 

i hemmet och 

hur de upplever 

att de är 

bundna till den 

vårdande 

rollen.  

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats, med 

Heideggerians 

fenomenologiska 

metod för analys 

av data.  

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Urval: Tio 

närstående.   

 

 

 

 

De närstående 

upplever en känsla 

av hjälplöshet som 

förknippas med 

patientens 

försämring i sin 

sjukdom, de 

närståendes 

oförmåga att minska 

på patientens smärta 

samt obehag.  

 

 

 

Proot, I. M., 

Huijer Abu-

Saad, H., 

Crebolder, H. 

F. J. M., 

Goldsteen, M., 

Luker K. A. & 

Widdershoven, 

G. A. M.  

 

 

 

 

Vulnerability 

of family 

caregivers in 

terminal 

palliative care 

at home; 

balancing 

between burden 

and capacity.  

 

 

 

 

2003, 

Netherlands. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science.  

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

närståendes 

upplevelser, 

deras behov av 

hemsjukvård 

samt vilken 

slags service de 

får från 

hemsjukvården. 

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

ansats, med 

constant 

comparative 

metod för analys 

av data. 

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Urval: 13 

närstående. 

 

 

 

Sårbarhet hos de 

närstående 

identifieras som den 

huvudsakliga 

kategorin. Det är 

sårbarheten hos de 

närstående som är 

avgörande för om de 

ska klara av att 

vårda patienten.  
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Matris över sökresultat. 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Antal träffar 

 

Antal valda 

artiklar 

Cinahl 

 

 

 

 

Palliative home care 

AND 

Relative 
 
 
 

              40 
 
 
 

                1 
 
 
 

Cinahl 

 

 

 

 

 

Palliative home care 

AND  

Family carers 

AND  

Support 

 

              46 

 

 

 

               1 

 

 

 

Medline 

 

 

 

 

 

Palliative home care 

AND 

Family 

AND 

Caregivers 

 

             244  

 

 

 

               2 

 

 

  

Medline 

 

 

 

 

Palliative home care 

AND  

Next of kin  

 

 

               17 

 

 

               1 

 

 

PubMed 

 

 

 

 

 

Palliative home care 

AND 

Family 

AND 

Feelings  

 

             297 

 

 

 

               4 

 

 

 

PubMed 

 

 

 

 

 

End of life care 

AND 

Next of kin 

AND 

Feelings 

 

                7 

 

 

  

               1 

 

 

 

PubMed 

 

 

 

 

Palliative home care 

AND 

Next of kin 

 

 

               21 

 

  

                1 

 

   

 

 


