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Sammanfattning 

Bakgrund: Att vårdas i hemmet vid livets slut blir allt vanligare. Dels för att 

förutsättningarna ökar genom möjlighet till avancerad hemsjukvård och dels för att många 

patienter och närstående ser detta som ett bra alternativ till att vårdas på sjukhus eller hospice. 

Då en person vårdas i hemmet vid livets slut finns ofta där en närstående eller flera som är 

delaktiga i vården. Detta innebär en förändrad livssituation och många aspekter att anpassa sig 

till både praktiskt och emotionellt.  

Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en döende person i hemmet. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Data 

insamlades genom litteratursökning i databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna granskades 

och analyserades utifrån Fribergs (2012) analysmodell för en litteraturstudie. 

Resultat: Resultatet delades in i tre huvud kategorier med tillhörande subkategorier. Tre 

huvudkategorier identifierades för att beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en döende 

i hemmet: professionellt stöd, en förändrad livssituation och känslan av att hantera 

situationen.  

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Antonovskys teorier om känsla av sammanhang och 

de tre centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Implikationer för 

vårdandet samt förslag till vidare forskning ges.  

Nyckelord: Närstående, vårdgivare, upplevelser, palliativ hemsjukvård, stöd, delaktighet. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Home care at the end of life is becoming increasingly common. This is partly 

because conditions are increased by the possibility of advanced home care and partly because 

it is experienced, by patients and families, as a good alternative to hospitalization or hospice. 

Next of kin’s are often involved in the health care when a person is cared for at home at the 

end of life. This results in a life change and many aspects to adapt to both practically and 

emotionally. 

Aim: To describe next of kin’s experiences of caring for a dying person at home. 

Methods: A literature review based on 14 scientific articles with qualitative approach. Data 

were collected through literature search in the databases Cinahl and Pubmed. Articles were 

reviewed and analyzed using Friberg (2012) analytical model for a literature review. 

Results: The results were divided into three main categories with sub categories. Three main 

categories were identified to describe next of kin’s experiences of caring for the dying at 

home: professional support, a changed life situation and the sense of managing the situation. 

Discussions: The results are discussed based on Antonovsky's theory of sense of coherence 

and the three central concepts of comprehensibility, manageability and meaningfulness. 

Implications for caring and suggestions for further research are given. 

Keywords: Next of kin, caregivers, experiences, palliative care, support, participation.
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1 Inledning 

Sedan befolkningen idag genomsnittligen lever allt längre innebär detta att behovet av vård i 

olika former ökar. Då allt fler väljer att vårdas i hemmet under den sista tiden i livet ökar även 

behovet av hemsjukvård. Detta ställer ofta stora krav och förväntningar på de närstående i den 

sjuka individens närhet. Under verksamhetsförlagd utbildning inom avancerad hemsjukvård 

mötte vi många närstående som var mer eller mindre delaktiga i själva vårdandet av den 

döende patienten. Vi fick en inblick i de närståendes situation då de delade med sig av sina 

erfarenheter och känslor och intresset väcktes att utveckla större kunskap om hur de själva 

upplever situationen och alla de förändringar som det innebär att vårda en person i livets slut i 

hemmet. Vi fick dela deras både positiva och negativa erfarenheter och intresset uppstod av 

vad som påverkar det sätt på vilket de närstående erfar denna till synes svåra situation.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Enligt WHO (2002) är målet med den palliativa vården att förbättra livskvaliteten för 

patienten och dennes närstående genom att förebygga och lindra lidande genom tidig 

identifiering av problem associerade med den livshotande sjukdomen samt genom behandling 

av smärta och andra problem såväl fysiska, psykiska, sociala som existentiella.  

Definitionerna för palliativ vård innehåller inte någon tidsmässig bestämning men inbegriper 

vanligen en tidig fas, som tidsmässigt är lång och en sen fas, som är kort och omfattar dagar, 

veckor eller någon månad (SOU 2001:6). 

En god palliativ vård ska utgå från de fyra hörnstenarna: symtomlindring, 

multiprofessionellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående och ska omfatta alla 

oavsett ålder eller diagnos (Socialstyrelsen, 2012). I socialstyrelsens rapport Vård i livets 

slutskede (2006) konstateras det att möjligheterna att få palliativ vård har ökat men att det 

finns stora geografiska skillnader för tillgången till vården. Rapporten visade också på att det 

finns en brist på kunskap i vårdfrågor som berör bemötande och etik inom palliativ 

omvårdnad vilket utgör ett problem. 

En expertrapport utarbetad av Friedrichsen (2006) i ovannämnda rapport från 

socialstyrelsen, grundad på en enkätundersökning, visar att undervisningens omfattning inom 

området palliativ omvårdnad eller vård i livets slut under sjuksköterskeutbildningarna i landet 

varierar från mellan tre timmar till fem veckors obligatorisk undervisning. I genomsnitt har en 
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svensk grundutbildad sjuksköterska 60 timmars undervisning i området palliativ vård eller 

vård i livets slutskede. Personal som arbetar inom palliativ vård möter patienter och 

närstående som befinner sig i en avgörande livssituation och förväntas hantera en mycket 

komplex vårdsituation. Denna innefattar inte bara medicinska insatser utan även omvårdnad 

som kan röra både sociala och existentiella frågor. För detta krävs enligt Socialstyrelsens ovan 

nämnda rapport (2006) en bred medicinsk kunskap, omvårdnadskompetens och kunskap om 

människor i krissituationer.  

All personal som arbetar med döende personer borde ha utbildning i att ge stöd i form av 

samtal för de patienter och närstående som behöver och vill prata om sin situation. I nuläget 

är denna kunskap otillräcklig bland personal som arbetar med döende vilket leder till att 

många patienters och närståendes existentiella behov hamnar i skymundan (Socialstyrelsen, 

2006). 

 

2.2 Närstående 

Det finns många ord för den person eller de personer som står den sjuke nära. Begrepp som 

anhörig, familj, släkt eller närstående förekommer i dessa sammanhang (Benzein et al. 2009 s, 

70). Dock är dessa begrepp är inte helt synonyma. Det vi ansåg bäst beskriva vad vi är ute 

efter var begreppet närstående. Enligt Socialstyrelsens termbank (2012) är definitionen av 

begreppet närstående en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Närstående 

är i vår studie ett centralt och återkommande begrepp. Med närstående menar vi alltså en 

person som enligt den sjuke och den närstående själv står varandra nära utan några krav på 

släktskap. Personen ska ha varit delaktig vid vården i hemmet av den sjuke under den sista 

tiden.  

I den palliativa vården har de närstående ofta en betydelsefull roll. Det är även en central 

uppgift för den palliativa vården att ge stöd till dem (Milberg, 2012 s 144). Detta belyses även 

i WHO’s (2002) definition av palliativ vård som uttrycker att den palliativa vården genom 

teamets olika professioner ska kunna erbjuda stöd för att tillgodose även de närståendes behov 

genom patientens sjukdomsprocess och i sin egen sorg.  

En kunskapsöversikt har utarbetats av Ternestedt (2007) för att sammanfatta kunskapsläget 

inom palliativ vård i Sverige. En litteratursökning genomfördes då i olika databaser och totalt 

granskades 250 artiklar.  Kunskapsöversikten speglar enbart forskning som är genomförd i 

Sverige och svenska förhållanden men merparten av resultaten stämmer överens med 

internationella studier. Viktiga aspekter sammanfattningen visade, rörande närstående, var att 
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de önskar vara delaktiga i vården, att de har egna behov som är skilda från den sjukes och att 

de på grund av detta behöver ett individuellt anpassat stöd och utbildning samt att sorgens 

olika uttryck och existentiella frågor behöver uppmärksammas.  

Trots att livet aldrig blir som förut för närstående och den sjuke har det visat sig 

betydelsefullt för många närstående att i största möjliga utsträckning bibehålla ett vardagsliv. 

Detta kan upplevas som meningsfullt samt ge möjlighet till återhämtning och för att samla ny 

kraft för att hantera dessa svåra omständigheter (Milberg, 2012 s 148). En studie av Millberg, 

Strang & Jakobsson (2004) visar att närståendes upplevelser av vanmakt och hjälplöshet och 

patientens fysiska och psykiska symtom är relaterade. Ju sämre symtomkontroll patienten har, 

desto starkare känsla av vanmakt och hjälplöshet hos de närstående vårdarna. Upplevelserna 

av dessa känslor var kopplade till känsla av otillräcklighet, patientens lidande samt att 

patienten tynade bort. Det visade sig också i studien att dessa känslor ofta resulterade i både 

fysiska och psykiska symtom så som muskelspänning, huvudvärk, aptitlöshet, ångest och 

depression hos de närstående. En studie av Hudson, Thomas, Trauer, Remedios & Clarke 

(2011) bekräftar att de närståendes välbefinnande försämras i och med den förändrade 

livssituationen. Detta kan enligt studien leda till de känner sig deprimerade, oroliga och 

demoraliserade. Även rollförändringar påverkar de närståendes situation (Milberg, 2012 s 

145).  

Det finns naturligtvis flera orsaker till att de närståendes hälsa påverkas. De flesta 

närstående har inte tidigare erfarenhet av att vårda svårt sjuka eller har inte erfarenhet av en 

svår sjukdom. Det kan också vara så att den närstående som vårdar den sjuke själv är sjuk och 

i och med det, eller av andra anledningar, redan har begränsad kraft. De kan också känna att 

de bär hela ansvaret, vilket leder till oro och utmattning. Vidare kan det också vara så att de 

inte vill vara till besvär eller störa personalen, så den närstående känner sig osäker när och om 

denne ska be om hjälp. De närstående tycker ibland att de inte har tillräckligt med kunskap för 

att kunna ge patienten tillräckligt bra hjälp (Milberg, 2012 s 145). 

De flesta närstående kan känna oro inför vad som sker i den sista fasen i livets slut, om de 

tidigare inte varit med när någon har avlidit. Som vårdpersonal måste man på ett varsamt sätt 

tala om för de närstående hur det oftast går till samt vilka tecken som kan identifieras när 

döden närmar sig. Den närstående behöver även få veta att de flesta som avlider somnar in 

helt stilla (Kvåle, 2001 s 98). 
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2.3 Vård i hemmet 

I ett underlag för ett vårdprogram från Socialstyrelsen 1989 uppgavs det att 90 procent av de 

dödsfall som ägde rum inträffade på sjukhus eller på en annan institution. Under de senare 

åren har det skett en förändring i detta och allt fler dör på särskilda boenden och i det egna 

hemmet (SOU 2001:6). 

Studier visar, både internationella och nationella, att allt fler väljer att dö hemma. Avgörande 

faktorer för huruvida man väljer att stanna i hemmet den sista tiden i livet är bland annat i 

vilken utsträckning det finns ett fungerande stöd, hur sjukdomsförloppet ser ut, om det finns 

kvalificerad personal samt närståendes inställning och situation (Socialstyrelsen, 2012).  

En studie av Brazil, Howell, Bedard, Krueger och Heidelbrecht (2005) som undersöker var 

de närstående föredrar att den sjuke vårdas under den sista tiden i livet visar att de flesta 

närstående föredrar hemmet. De närstående i studien uppgav att hemmet som miljö erbjöd 

förtrogenhet, värdighet och gynnsamma förhållanden för släkt och vänner vilka ansågs vara 

viktiga aspekter.  

Både för familjen och för den sjuke finns det många fördelar med att vara hemma. Man har 

mer tid med sina nära och kära och det är lättare att visa varandra ömhet och kärlek i hemmet 

än på sjukhuset.  Familjemedlemmar, grannar samt vänner kan komma och gå på ett naturligt 

sätt och kan titta in utan att behöva resa långt. Även när den sjuke stannar hemma måste dock 

den nödvändiga hjälpen finnas tillgänglig i form av primärvård och avlastning vid behov. Om 

de närstående vill vårda patienten i hemmet måste förhållandena anpassas, det vill säga pågå i 

nära samarbete med vårdpersonal, så att både den sjuke och de närstående känner sig trygga 

(Kvåle, 2001 s 97).  

Möjligheterna att få avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat under de senaste två 

decennierna (Socialstyrelsen, 2012). En undersökning från Socialstyrelsen (2005) visar att 

kan de flesta personer kan få de insatser som behövs för att kunna stanna i hemmet under den 

sista tiden i livet utan att behöva flytta till sjukhus eller annan vårdinrättning. Dock krävs för 

att den sjuke ska få tillgång till dessa insatser att behoven uppmärksammas av 

sjukvårdspersonal och närstående. 

 På grund av de brister i kompetens i utbildningarna som tidigare beskrivits kan det hända 

att dessa behov inte identifieras. Detta kan sätta ökad press på närstående att rapportera 

förändringar och försämringar i den sjukes tillstånd (Socialstyrelsen, 2012). 

Ibland kan anpassningarna innebära att det krävs avancerad medicinsk teknologi i hemmet 

för att vården av den sjuke ska vara möjlig. Ofta tar den närstående mer eller mindre frivilligt 
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på sig att assistera handhavandet av dessa och har ofta ett stort förtroende för den medicinska 

tekniken och dess möjligheter. De närstående kan dock känna sig osäkra i hanteringen av 

detta och uppleva det som en ökad belastning att behöva bevaka och observera denna teknik 

(Munck, Sandgren, Fridlund & Mårtensson, 2012). Vidare menar författarna att med 

kompetent personal eller personal som är specialiserad just för att hantera de tekniska bitarna 

kan de närstående känna sig avlastade och mer trygga med hjälp av denna. 

Sjuksköterskans ansvarsområden inom vården i hemmet inbegriper de som socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskriver det vill säga att 

tillvarata det friska hos patienten, tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov, samt att delta och organisera teamarbetet runt patienten. Sjuksköterskan 

ansvarar utöver detta för att leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet inom teamet, att 

medverka i och utföra undersökningar och behandlingar samt att konsultera och samverka 

med andra aktörer i vårdkedjan. Det ligger också inom sjuksköterskans ansvarsområde att 

undervisa patienter och närstående. 

Behovet av stöd till närstående som vårdar en döende i hemmet kan variera och det finns 

många olika sätt att ge stöd till dem. Forskning tyder på att det finns behov av prioritering av 

utveckling och tillämpning av effektiva sätt att ge information och stöd till närstående vårdare 

(Bee, Barnes & Luker, 2009). Enligt studien bör utbildning med anknytning till medicinering 

och symtomkontroll ges till de närstående. Där fler resurser finns, bör utbildningen ta ett 

flerdimensionellt perspektiv, helst levererat via löpande möten med en individ eller i grupp. I 

slutändan kan flexibla initiativ som är anpassade att möta behoven hos den närstående i olika 

faser av den palliativa vården ge de största fördelarna, både när det gäller den närståendes 

fysiska och emotionella hälsa och välbefinnandet hos den sjuke. Förutsatt att dessa program är 

både möjliga och tillgängliga, tyder forskning på att programmen sannolikt blir väl mottagna 

av dem de är utformade för att hjälpa allra mest. Bevis som samlats i denna granskning har 

tydligt visat att sjuksköterskor och andra vårdgivare bättre kan hjälpa närstående genom att 

tillhandahålla information och feedback som krävs för att utföra praktiska 

omvårdnadsuppgifter (Bee, Barnes & Luker, 2009). 

I en studie av Milberg, Strang, Carlsson & Börjesson (2003) har författarna utforskat vilka 

aspekter som närstående värderar vid palliativ vård i hemmet. Resultatet av studien visar att 

tillgänglighet till exempel att veta vart man ska vända sig under alla tider på dygnet, 

kontinuitet samt personalens kompetens och attityder är mycket viktiga. Rörande personalens 

attityder visade det sig vara betydelsefullt för de närstående att känna att även de blev 

uppmärksammade av personalen. Det vill säga att den närstående upplevde att man vårdade 
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tillsammans med sjukvårdspersonalen samt fick bidra med vad man kunde och ville samtidigt 

som ansvarsbördan kunde läggas på de formella vårdgivarna (Milberg et al. 2003). 

 

2.4 Familjefokuserad omvårdnad 

Familj och sociala relationer utgör för många människor den närmsta fysiska, psykiska, 

emotionella och sociala miljön oavsett vilken fas hon befinner sig i. Sjukdom och ohälsa kan 

medföra påfrestningar och innebär ofta en stor omställning för hela familjen. Behovet av 

förståelse och stöd är stort från personer som står den sjuke nära. Familjen utgör ofta det 

naturliga sammanhanget för detta stöd. Familjefokuserad omvårdnad, vilket avser 

omvårdnadsrelationen mellan familjen och sjuksköterskan, bygger på antagandet att sjukdom 

och ohälsa påverkar hela familjen och att familjen kan påverka patientens upplevelse av sin 

sjukdom och rörelse mot hälsa. Vid familjefokuserad omvårdnad utgör sjuksköterskan och 

familjen ett system, där omvårdnaden utgår från familjens definierade behov och problem 

samt familjens unika sammansättning och resurser (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009, s 

85).  

Benezin, Johansson & Saveman (2004) har studerat sjuksköterskors uppfattningar av 

närstående inom hemsjukvården i Sverige och funnit att de närstående kan uppfattas antingen 

som en resurs eller som en börda. De kunde vara en resurs för patienten men även för 

vårdpersonalen genom att vara närvarande och lyssna. En börda upplevdes de som då de var 

alltför krävande, inte agerade på ett sätt som tillfredställde sjuksköterskan eller då de visade 

sitt eget lidande. Författarna menar på att det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten 

om vad man har för syn på de närstående då detta vägleder handlandet gentemot dem. Den 

sjuke och de närstående bör istället ses som en helhet samt enhet för omvårdnaden.  

Begreppet närstående har givits en bredare betydelse och kopplas till den sjukes närmaste 

sociala nätverk och kan alltså innefatta till exempel vänner, grannar eller någon som individen 

själv anser sig ha en nära relation till (Benzein et al, 2009 s, 70-71). 

 

3 Problemformulering 

Enligt Socialstyrelsens rapport Vård i livets slutskede (2006) råder det brist på kunskap inom 

vårdfrågor som rör etik och bemötande inom palliativ vård. Dock finns studier som bekräftar 

att otillräckligt stöd och brist på kommunikation med professionella vårdgivare är bidragande 

faktorer för ökad stress och minskat välbefinnande hos närstående vårdare.  
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Allt fler närstående kommer att vårda och beröras av palliativ vård i hemmet, därför är det 

av stor betydelse att öka kunskapen inom detta område för att som sjuksköterska bli mer 

medveten om hur ens handlande samt andra faktorer påverkar de närståendes erfarenheter av 

situationen. Med ökad kunskap om hur närstående erfar situationen att vårda en döende i 

hemmet samt hur olika faktorer bidrar till olika erfarenheter kan vi möta närstående inom 

palliativ vård i hemmet på ett mer medvetet och värdigt sätt och hitta vägar att ge stöd som 

främjar de positiva erfarenheterna. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en döende person 

i hemmet.   

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Resultatet i denna studie kommer att diskuteras utifrån Aaron Antonovskys teorier om känsla 

av sammanhang (KASAM). Antonovsky menar att stress och kaos är helt naturliga tillstånd i 

tillvaron och att det snarare är förmågan vi har att hantera detta på som är avgörande för i 

vilken utsträckning vi lyckas bibehålla eller uppnå hälsa (Antonovsky, 2005). KASAM, 

känsla av sammanhang, är ett förhållningssätt som uttrycker en individs förmåga att hantera 

tillvarons påfrestningar utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 

vilken mån en individ har KASAM antas ha avgörande betydelse för dennes 

bemästringsstrategier för att hantera stressfyllda situationer och stora påfrestningar 

(Antonovsky, 2005). Man kan förutsätta att situationen då en närstående vårdar en döende 

person i hemmet kan vara en stressfylld situation med stora påfrestningar. Därför kan 

Antonovskys tre centrala begrepp inom KASAM vara intressanta att applicera på denna 

situation. 

 

6 Metod 

Studien är en litteraturstudie baserad på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Nedan beskrivs 

hur litteratursökning, urval samt analys av materialet har utförts enligt Fribergs (2012) 

instruktioner för en litteraturstudie. 
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6.1 Litteratursökning 

För denna litteraturstudie har artiklar samlats genom att söka i databaserna Cinahl och 

Pubmed. En inledande litteratursökning utfördes för att ta reda på vad som finns forskat inom 

ämnet. Sökorden som användes var: Next of kin, palliative care, family caregivers, informal 

caregivers, family, family members. För att avgränsa ämnet till det område som 

examensarbetet syftar på det vill säga närståendes upplevelser och perspektiv lades ord som 

Next of kin’s perspective och experience till.  

Efter en överblick av kunskapsområdet genom den inledande informationssökningen 

påbörjades den egentliga informationssökningen då ämnet avgränsades till att omfatta mer 

specifikt palliativ vård i hemmet och lade till sökord som: homecare och home-based. 

En teknik som användes vid sökning av artiklar var boolesk söklogik vilken är ändamålsenlig 

då man använder fler sökord och vill bestämma vilket samband orden ska ha till varandra 

(Friberg, 2012 s 69). Sökorden kombinerades på olika sätt i de olika databaserna. För att inte 

missa relevanta artiklar i sökningen användes termen ”AND” mellan sökorden då artiklarna 

skulle innehålla alla de angivna sökorden och ”OR” då artiklarna skulle innehålla endera det 

ena söktermen eller den andra. En annan teknik som användes var trunkering vilket möjliggör 

träffar på dokument som innehåller ordets olika böjningsformer (Friberg, 2012 s 68). 

Sökningarna begränsades till artiklar som publicerats mellan 2002 och 2012, de skulle vara 

skrivna på engelska, handla om människor samt vara vetenskapligt granskade, peer reviewed 

(i Cinahl). I Pubmed användes sökhistorik för att kombinera olika litteratursökningar. 

Sekundärsökningar tillämpades i form av att titta på länkar till citeringar mellan artiklarna, 

referenslistor på intressanta artiklar samt att utgå från upphovsuppgifterna då vissa författare 

verkade vara framträdande inom ämnet (Friberg. 2012 s 75). En sökmatris gjordes för att 

underlätta översikten av sökningarna (se bilaga 1).  

 

6.2 Urval 

Artiklarnas titlar skannades först igenom och därefter granskades ämnesorden. I de artiklar 

titel och ämnesord verkade stämma överens med frågeställningen lästes även abstraktet.  

Om abstraktet verkade relevant, lästes hela artikeln noga för att avgöra om den kunde ge svar 

på syftet i denna litteraturstudie.  

Inklusions och exlusionskriterier användes för att välja artiklar som rätt svarade på syftet. 

Inklusionskriterier var att patienten skulle ha vårdats i hemmet under livets slut, den skulle 

vara skriven ur ett närståendeperspektiv det vill säga skildra den närståendes upplevelser och 
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erfarenheter. Slutligen valde författarna att använda kvalitativa artiklar för att på bästa sätt 

svara på syftet genom att fånga berättelser och upplevelser. Artiklar som handlade om 

demens, alzheimers och pediatrisk palliativ vård exkluderades. Även artiklar som beskrev 

närståendes perspektiv i form av utvärderingar av till exempel hälso- och sjukvårdssystemet 

sorterades bort. Artiklarnas datainsamlingsmetod, urval, analysmetod och artiklarnas 

användning av begrepp analyserades och på det sättet valdes 14 artiklar ut till resultatet och 

lästes igenom noggrant. För att på ett lättare sätt kunna se tydligt vad artiklarna handlar om 

sorterades artiklarna i en artikelmatris efter författarens namn, titel, år, land, tidskrift, syfte, 

metod och resultat (Friberg, 2012 s 45) (se bilaga 2). 

 

6.3 Dataanalys  

Analysen av materialet inleddes genom att läsa och granska varje artikel enligt Friberg (2012 

s 138-139) granskningsmodell för att kontrollera kvaliteten på artiklarna. Samtliga artiklar är 

etiskt godkända. Efter att ha granskat artiklarnas kvalitet lästes de igenom för att skapa en 

helhetsuppfattning av vad fenomenet handlar om. Artiklarnas resultat lästes sedan var och en 

för sig och sammanfattades. Kategorier och subkategorier kartlades och förtydligades genom 

att skrivas på pappersark för att få en överskådlig bild. Då detta genomförts hade en 

översiktlig bild av vad materialet handlade om skapats och jämförelser gjordes mellan de 

olika resultaten. Likheter och skillnader identifierades (Friberg, 2012 s 140).  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Etik inom forskningens område hör ihop med trovärdigheten. För att trovärdigheten i arbetet 

ska bevaras är det oerhört noggrant att vara tydlig med vad källan kommer ifrån samt vem 

som är upphovsman. Vid användning av citat och referenser ska alltid den korrekta 

källan/upphovsmannen uppges. Det är alltså inte tillåtet att ta något från en annan 

upphovsman och föra det vidare som om det vore ens eget. (Olsson & Sörensen, 2011 s 89). 

Gustafsson, Hermerén & Petersson (2005) har i en rapportserie för Vetenskapsrådet 

utformat riktlinjer och synpunkter rörande etik inom forskningens område. Dessa riktlinjer 

kan sammanfattas i några allmänna regler som författarna även menar svarar mot mer 

generella levnadsregler så som ärlighet, öppenhet, ordningsamhet, hänsynsfullhet, och 

rättvisa. Riktlinjerna är framför allt ämnade för etik vid empiriska studier. Då detta är en 

litteraturstudie beskrivs här de riktlinjer som kan appliceras på en sådan så som att tala 

sanning om sin forskning, att öppet redovisa metod och resultat samt att vara rättvis i 
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bedömning av andras forskning. Detta innebär att inte förvränga eller försköna resultat av 

andra studier för att styrka sin egen tes samt att inte enbart referera till forskning som styrker 

denna. 

 

7 Resultat 

Resultatet av de 14 granskade kvalitativa artiklarna presenteras i tre huvudkategorier med 

tillhörande subkategorier (se tabell 1).   

 

Tabell 1.  

Professionellt stöd Förändrad 

livssituation 

Känslan av att hantera 

situationen. 

Kommunikation och 

information 

Stöd till delaktighet 

Rollen som vårdgivare 

Förändringar hos den 

sjuke 

Hemmet som vårdplats 

Att uppleva situationen som 

meningsfull 

Att bibehålla normalitet och kontroll 

Betydelsen av ett socialt nätverk 

 

 

7.1 Professionellt stöd 

De flesta närstående var nöjda med det stöd och hjälp de fick från hemsjukvårdspersonalen 

och uttryckte stor uppskattning och tacksamhet över att de fick den hjälp de behövde i olika 

situationer (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Lindeholm & Friedrichsen, 2010; Munck, 

Fridlund & Mårtensson, 2008; Perrault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004; Stajduhar, 

2003; Wong & Ussher, 2009). Dock, när professionellt stöd saknades upplevde de närstående 

att de förlorade kontrollen över sin situation vilket ledde till känslor av osäkerhet och 

otillräcklighet (Munck et al. 2008).  

Denna kategori om det professionella stödet beskriver närståendes erfarenheter av: 

kommunikation och information samt stöd till delaktighet.  

 

7.1.1 Kommunikation och information 

De närstående beskrev att de ofta inte visste vad de skulle förvänta sig eller vilka tecken de 

skulle uppmärksamma hos den sjuke. De uttryckte också osäkerhet i vilket stöd som fanns 
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tillgängligt och varifrån men även kring vad som förväntades av dem som närstående vårdare. 

Därför ville de att professionella vårdgivare skulle vara som en slags regissör för de 

närståendes handlande vilket innebar att förutse olika faser i sjukdomsprocessen och 

förbereda dem (Newbury, 2011). Då vårdpersonal inte kunde identifiera denna osäkerhet och 

behov av förberedelse hos de närstående upplevdes känslor av maktlöshet (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010).  

Den information de närstående värderade var kopplad till förväntade komplikationer, 

medicinering och om vården som utfördes av vårdpersonalen (Proot et al. 2003, Brobäck & 

Berterö, 2003). De uppskattade att få information och guidning direkt istället för genom en 

bok eller webbsida (Newbury, 2011). Jo et al. (2007) beskrev också hur de närstående 

uttryckte en uppskattning av rak kommunikation utan inlindning för att de närstående då 

kände att de vet var de stod. En god kommunikation med vårdpersonalen ansågs betydelsefull 

och underlättade för den närstående att ställa frågor, ta emot information samt att få sina 

frågor besvarade (Jo et al. 2007).  

En del av de närstående uppgav att de hade fått information och var medvetna om vad som 

skulle hända, eftersom de själva bad om denna information. De uttryckte att man måste vara 

aktiv på egen hand och fråga personalen, för att få svar och relevant information om vården av 

den sjuke.  

Vissa närstående uttryckte att de ville ha information men inte vågade fråga för att de inte 

ville vara till besvär då vårdpersonalen verkade stressad eller oengagerad (Brobäck & Berterö, 

2003). De närstående beskrev bristande tillgång till information eftersom det inte fanns 

möjligheter att prata med vårdpersonalen, eller för att de trodde att de inte kunde begära 

information själva utan att vårdpersonalen endast skulle ge information till patienten (Proot et 

al. 2003).  

Bristande kommunikation mellan närstående och vårdpersonal var ett uttryckt problem och 

många närstående rapporterade en brist på lyhördhet och engagemang i behandlingsbeslut 

(Brazil, Bainbridge & Rodriguez, 2010).  

De närstående såg sig själva som en viktig del i vårdandet av den sjuke men tyckte att de 

inte fick den information och stöd som de behövde (Munck et al. 2008). När relevant 

information gavs minskade känslan av osäkerhet, ensamhet och rädsla hos de närstående och 

man upplevde att vårdbördan minskade. Det ökade även möjligheten att bibehålla kontroll 

över situationen (Proot et al. 2003).   

Kontinuitet och samverkan inom den professionella vården upplevdes vidare vara viktigt för 

de närstående. Dock beskrevs ofta de tjänster och omsorg de fick som splittrade och det kunde 
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upplevas som att de professionella vårdgivarna inte arbetade som ett team. De närstående 

berättade att kommunikationen var dålig även inom personalen vilket ledde till att 

vårdpersonal inte var medvetna om vad någon annan i teamet hade gjort eller inte gjort (Jo et 

at, 2007). Kommunikationsproblem inom vårdpersonalen uppgav närstående som en möjlig 

orsak till att de inte fick tillräcklig information eller information som de inte förstod (Brazil et 

al. 2010) 

 

7.1.2 Stöd till delaktighet 

I en studie av Jo et al. (2007) uttryckte de flesta närstående som vårdade en döende i hemmet 

att de kände sig kapabla och självsäkra i att göra detta. Att bli inkluderad i omvårdnaden och 

olika beslutsprocesser beskrevs som en stödjande faktor för de närstående (Proot et al. 2003). 

Närstående ville gärna lära sig och veta mer om den vårdande verksamheten. Att vara en del 

av teamet och ta hand om den sjuke gav den närstående en känsla av delaktighet (Brobäck & 

Berterö, 2003). Att vara delaktig i vårdandet under den sista tiden och även vid tidpunkt för 

själva dödsfallet var en viktig aspekt för de närstående (Wong & Ussher, 2009).  

Ofta hade de närstående inte erfarenhet av att vårda svårt sjuka vilket ledde till att de kunde 

känna sig okunniga och osäkra i omvårdnaden. De närstående vårdarna uttryckte en känsla av 

värdelöshet och hjälplöshet när de inte fick lära sig vad de ska göra och när (Brobäck & 

Berterö, 2003). Otillräcklig information eller brist på information om utförandet av vården var 

en faktor som gav en känsla av otillräcklighet hos de närstående. 

De försökte hantera detta genom att alltid vara närvarande när vårdpersonal utförde 

omvårdnad samt att lyssna för att få lite information om den sjuka och om hur man utför 

vården. Denna information kunde ge dem ökad kunskap och förståelse (Brobäck & Berterö, 

2003).  

Känslan av otillräcklighet ökade när den närstående kände sig nedvärderad, till exempel när 

de professionella vårdarna antog att den närstående hade viss kunskap som denne inte hade. 

Det är dock rimligt att anta att de också fick känslan av att vara utvalda och viktiga 

(Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2011).  

En del av de närstående beskrev att det var svårt att veta i vilken grad de skulle ta över 

vården av den döende personen (Brobäck & Berterö, 2003). Generellt beskrev närstående att 

de inte förväntade sig mycket hjälp från de professionella vårdgivarna utan att de bar hela 

ansvaret själva (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). En deltagare beskrev att hon var 

tvungen att hantera all omvårdnad och även uppgifter som att exempelvis beställa hjälpmedel 

(Brobäck & Berterö, 2003). 
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Gemenskap med vårdpersonalen gjorde att de närstående upplevde att de inte var ensamma i 

att hantera svåra situationer som kunde uppstå. Situationen kändes mer hanterbar när 

vårdpersonal och närstående stöttade varandra och när ansvaret för patienten delades med 

personalen (Linderholz m & Friedrichsen, 2010; Milberg & Strang 2004). Till exempel, när 

personalen informerade patienten om möjligheten att flytta till sjukhus om det behövdes 

kände de närstående en lättnad när ansvaret delades, och detta gjorde situationen mer 

hanterbar (Milberg & Strang, 2004). Känslor av hjälplöshet uppstod då man inte fick 

tillräckligt stöd i utförandet av praktiska uppgifter. För mycket ansvar kunde leda till känslor 

av osäkerhet och psykisk trötthet (Perreault et al. 2004). Proot et al. (2003) underströk i sin 

studie vikten av att som vårdpersonal vara uppmärksam på den närståendes förmåga och vilja 

i vilken utsträckning han eller hon vill vara delaktig i vårdandet. 

När den närstående lyckades bygga en relation med vårdpersonalen upplevde de en delad 

ansvarsbörda. De upplevde att de hade en egen roll som vårdare men att de professionella 

vårdgivarna hade det yttersta ansvaret vilket underlättade för de närstående att hantera 

situationen. Då de närstående kände att de inte lyckades bygga en bra relation med 

vårdpersonal uppstod känslor av maktlöshet och att vara utelämnad. Detta uppstod då 

informationen var oklar angående vad vårdpersonalen förväntade sig av den närstående vilket 

ledde till en känsla av osäkerhet och den närstående kände sig isolerad och sårbar. När 

vårdpersonalen inte uppmärksammade den närståendes känslor av osäkerhet och oerfarenhet 

uppstod också en känsla av maktlöshet (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

Många närstående uttryckte att de ofta kände sig osynliga med ett hopp om att bli 

uppmärksammade. Vårdpersonalen var där för den sjuke och inte för dem och ingen frågade 

om den närståendes upplevelser eller mående (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

Närstående beskrev ofta en känsla av utanförskap och uttryckte att de kände sig ensamma 

och att vårdpersonalen inte lyssnade på dem. Ingen frågade dem om deras åsikt och de kände 

sig förolämpade eftersom det var de som kände den sjuke allra bäst. Detta gjorde att de kände 

sig ensamma och otillräckliga (Brobäck & Berterö, 2003). Kraven upplevdes som höga och 

det stöd som gavs i denna situation ansåg många närstående var bara för den sjuke 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Brobäck & Berterö, 2003). De kände att de inte blev 

uppmärksammade utan att de hamnade i skymundan då all kommunikation kretsade kring den 

sjuke och alla praktiska saker runtomkring denne (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  
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7.2 Förändrad livssituation 

Att vårda en närstående i livets slut i hemmet är kopplat till en mängd förändringar (Brobäck 

& Berterö, 2003). De närstående upplevde känslor av att inte vara förberedda när de blev 

kastade in i situationen att vårda i hemmet samt att de behövde tid att förbereda sig och 

acceptera den nya situationen (Newbury, 2011; Brobäck & Berterö, 2003; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Denna kategori om förändringar belyser närståendes erfarenheter av: 

rollen som närstående och vårdgivare, förändringar hos den sjuke och relationen samt 

upplevelser av hemmets förändring till att bli även en vårdplats.  

 

7.2.1 Rollen som vårdgivare 

Närstående uttryckte svårigheter i att vara både närstående och samtidigt vårdare och 

upplevde en dualitet i dessa två roller (Brobäck & Berterö, 2003, Stajduhar, 2003; Wennman- 

Larsen & Tishelman, 2002).  

Närstående beskrev hur vårdandet av den sjuke förändrade närståenderelationen. Många 

upplevde att vårdandet gav en förlängning av relationen och stärkte förhållandet med den 

sjuke (Jo, et al 2007). Men medan vissa upplevde en stolthet i rollen som vårdgivare och såg 

detta som en ”gåva” till den sjuke upplevde andra att det fanns begränsad tid för att bibehålla 

deras egentliga relation till den sjuke som maka, make, dotter, son eller vän (Stajduhar, 2003). 

En närstående i Stajduhars (2003) studie beskrev att det var svårt att veta exakt vilken roll 

man skulle ta i denna förändring, från att enbart ha rollen som stöd och tröst plötsligt även 

vara den som ser över den sjukes smärta, näringstillförsel och fysiska funktioner.   

Att leva med denna dualitet beskrevs som mycket ansträngande och ledde till stor trötthet 

(Brobäck & Berterö, 2003). Att ständigt vara så trött och ansträngd kunde påverka de 

närståendes emotionella känslor, vilket de ofta försökte dölja. Genom att dölja sina känslor 

upplevde man att man som närstående skyddade patienten från känslomässig stress. De 

närstående beskrev att de inte ville besvära den sjuke eller göra denne ännu mer oroad genom 

att visa sig ledsen eller oroad (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Perreault et al, 2004; Proot 

et al, 2003).  

I Linderholm & Friedrichsens studie (2010) beskrev närstående att det var viktigt att inte 

visa osäkerhet, rädsla eller ilska för den sjuke utan att ge intryck av säkerhet och styrka. Även 

den sjuke tenderade att dölja sina känslor av oro eller rädsla för att skydda den närstående 

(Munck et al, 2008; Proot et al, 2003). Detta kunde leda till att relationen gentemot varandra 
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förändrades och blev mer distanserad vilket gav känslor av ensamhet hos vårdgivaren (Proot 

et al. 2003).  

Rollen som vårdgivare förknippades med många krav och förväntningar från olika håll, från 

den sjuke, från vårdpersonal, från samhället men inte minst krav och förväntningar på sig 

själva som vårdgivare (Brobäck & Berterö 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Från den 

sjuke upplevdes förväntningar på att man som närstående skulle ta hand om vårdrelaterade 

uppgifter och mediciner. Detta ledde till att den närstående ibland låtsades veta mer än denne 

gjorde för att ge intryck av säkerhet för att inte oroa den sjuke (Linderholm & Friedrichsen, 

2010). Förväntningar på sig själv beskrevs bland annat genom att i vissa situationer inte känna 

igen sig själva och sina egna reaktioner. Detta utmanade den bild man hade av att vara en 

”god vårdgivare” (Carlander et al. 2011). 

När påfrestningarna blev för stora gick inte känslorna längre att hejda och kunde 

manifesteras i ilska och känslor av otillräcklighet hos den närstående. Detta kunde leda till 

bråk eller frustration gentemot den sjuke vilket i sin tur gav skuldkänslor hos den närstående 

(Brobäck & Berterö 2003; Carlander et. al. 2011). Närstående kunde känna sig fast i rollen 

som vårdgivare och känslorna man upplevde av att behöva en paus då och då för att återfå 

kraft gav känslor av skuld (Brobäck & Berterö, 2003; Brazil et al, 2010; Carlander et al. 2011; 

Stajduhar, 2003). Vissa uttryckte att de började se sin roll som vårdare som ett jobb 

(Stajduhar, 2003).  

Perrault et al (2004) beskrev i sin studie hur de intervjuade närstående inte lade fokus på 

sina egna svårigheter i situationen. Dessa lades åt sidan för att inte påverka den sjuke.  

Detta resulterade i att den närstående kunde ha svårt att skilja patientens upplevelser från sina 

egna samt att den närståendes personliga utrymme begränsades (Carlander et al, 2011).  

Många av de närstående uttryckte en önskan om att kunna prata med den sjuke om sina egna 

känslor på samma sätt som tidigare men att de nu upplevde att de inte längre kunde göra det 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

De allra flesta närstående uttryckte dock att vårdandet stärkte relationen till den sjuke men 

att en förutsättning för detta var en öppen dialog dem emellan (Jo et al. 2007). När döden väl 

var ett faktum beskrevs det att det kändes bra att vara tillsammans och dela känslor och tankar 

med den sjuke. Dock var detta, trots det faktum att döden var nära, inte alltid möjligt då de 

många gånger var hindrade av rädslan att prata om döden (Carlander et al. 2011).   
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7.2.2 Förändringar hos den sjuke 

Att se den sjuke försämras beskrevs som något av det allra svåraste i situationen (Munck et al. 

2008; Perrault et al. 2004). Det var svårt för de närstående att se den sjuke förändras från att 

vara en självständig person till att vara totalt beroende och hjälplös (Jo et al. 2007; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al. 2008). En kvinna beskrev hur svårt det var att 

se sin initiativrika make i denna nu rädda och passiva form och att det var av stor betydelse att 

se honom göra familjära saker som att koka sitt morgonkaffe (Wennman-Larsen & Tishelman 

2002).  

Även psykiska reaktioner från den sjuke så som förändringar i humöret upplevdes som 

mycket svårt att hantera. Trots vetskapen om att förändringar i humöret kunde vara en del av 

sjukdomen eller en reaktion på sjukdomen kunde det hända att de närstående ibland tog det 

personligt (Brobäck & Berterö, 2003). Brobäck & Berterö (2003) beskrev vidare hur detta 

ledde till känslor av otillräcklighet hos de närstående då man inte visste hur man skulle 

hantera sina egna känslor och reaktioner.  

Carlander et al. (2011) beskrev i sin studie att de närstående många gånger känner sig 

tvingade att tänja på sina gränser för intimitet vid vården av en döende i hemmet. Detta 

relaterades till försämringar hos den sjuke och vårdrelaterade uppgifter som utfördes. En 

syster som tog hand om sin sjuke bror beskrev en situation då hon hjälpte sin bror som 

urinerat genom blöjan som väldigt svår då detta kändes så privat (Carlander et al. 2011).  

När strålning, cancersår, liggsår eller fistlar förändrade den sjukes utseende erfor de 

närstående att de var tvungen att överskrida gränser för vad som var tillåtet att prata om som 

kändes intima och privata (Carlander et al. 2011). 

En dotter som tog hand om sin sjuke far beskrev hur hon upplevde att hon fick gå ifrån rollen 

som dotter för att klara av att utföra obekväma procedurer på sin far så som förflyttningar från 

säng till toastol då han vägrade denna hjälp utifrån (Stajduhar, 2003).  

Ett problem som ibland uppstod var att den sjuke inte ville ta emot hjälp från vårdpersonal 

utan föredrog att den närstående skulle utföra vårdrelaterade uppgifter. Detta kunde till en 

början fungera bra men då den sjukes tillstånd successivt försämrades ökade vårdbördan hos 

den närstående. När vårdbördan blev alltför stor uppstod känslor av otillräcklighet och 

upplevelsen av att förlora kontroll över situationen uppstod (Munck et al. 2008). Dessa 

känslor kunde leda till att de närstående ville att den sjuke istället skulle vårdas på sjukhus för 

att denne helt enkelt inte orkade mer. Det kunde också vara så att den sjuke inte längre orkade 
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vårdas hemma på grund av osäkerhet eller helt enkelt inte längre orkade låtsas vara friskare än 

denne egentligen var för att skydda sin nära (Munck et al. 2008).  

 

7.2.3 Hemmet som vårdplats 

Anpassning till den sjuke ledde till en känsla av isolering, man vågade inte lämna hemmet för 

att man var rädd för att något skulle hända den sjuke medan man var borta (Carlander et al. 

2011; Munck et al. 2008; Perrault et al. 2004). Några närstående upplevde känslor av att vara 

fångar i sitt eget hem då det var en omöjlighet att fortsätta med deras normala aktiviteter. 

Deras mönster av vanor och aktiviteter blev strikt begränsade (Brazil et al. 2007; Proot et al. 

2003). Att i största möjliga utsträckning fortsätta med vardagliga aktiviteter som hobbys, 

vanor, umgänge med vänner, firanden och andra aktiviteter på ett normalt sätt var 

uppmuntrande. När möjlighet att delta i dessa aktiviteter begränsades ledde det till ökat 

lidande (Milberg & Strang, 2003) 

Även hemmets förändring till att bli en vårdplats kunde upplevas som ett intrång i den 

personliga sfären. Detta gällde bland annat utrustning, material och hjälpmedel som kunde 

upplevas ”invadera” hemmet och förändra hemmiljön (Stajduhar, 2003; Newbury, 2011). Det 

upplevdes som svårt för närstående att behålla privatliv, intimitet och självbestämmande i 

hemmet då det ”togs över” av sjukvårdsmaterial och vårdpersonal (Stajduhar, 2003). 

Närstående upplevde sig ofta som ansvariga för att observera och hantera den tekniska 

utrustningen så som dropp och annan teknik som till exempel parenteral nutrition. En 

intervjuad beskrev hur hon låg vaken hela natten och bevakade utrustningen för parenteral 

nutrition som hennes sjuke närstående hade behov av nattetid för så fort den sjuke rörde sig så 

stannade den. Att uppleva en ständig ansvarsbörda ledde till oro och trötthet på grund av 

känslan av att ständigt behöva bevaka den sjuke samt observera att den tekniska utrustningen 

fungerade som den skulle. Trötthet och utmattning uppstod även till följd av försämrad sömn 

på grund av oro (Munck et al. 2008). 

 

7.3 Känslan av att hantera situationen 

Närståendes erfarenheter av att vårda en döende i hemmet beskrevs ofta utifrån känslan av att 

ha situationen under kontroll och att hitta någon slags mening i den till synes meningslösa 

situationen (Milberg & Strang, 2003). Denna kategori om känslan av att hantera situationen 

beskriver närståendes erfarenheter av: att uppleva situationen som meningsfull, att bibehålla 

normalitet och kontroll samt betydelsen av det sociala nätverket.  
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7.3.1 Att uppleva situationen som meningsfull 

Närstående kände ett ansvar att ge tillbaka allt de fått av den sjuke tidigare i livet och såg 

vårdandet som en möjlighet att visa hur mycket de brydde sig om personen samtidigt som 

man upplevde en vårdbörda (Brobäck och Berterö, 2003; Stajduhar, 2003).  

Att som vårdare känna att man gjorde det bästa av situationen och att man nästan 

överträffade sig själv gav en känsla av meningsfullhet. Man kände tillfredställelse och lättnad 

över att ha gjort allt man kunnat (Perreault et al. 2004; Milberg & Strang, 2003).  

Milberg och Strang (2003) beskriver att överskrida sig själv och strävandet efter något utanför 

eller ”över” en själv som grunden för det engagemang att alltid sträva efter det bästa för den 

sjuke. Att uppfatta att patienten mådde bra hade även positivt inflytande på de närstående. Att 

känna att man hade gjort det bästa för patienten gav också en känsla av att ha skapat någon 

form av mening under annars meningslösa omständigheter. I kontrast till detta upplevdes 

känslor av vanmakt och hjälplöshet då det inte fanns något konkret som den närstående kunde 

bidra med för att lindra patientens lidande (Milberg & Strang (2003). Att känna att man 

gjorde något gott i denna svåra situation gav också känsla av belöning. Att kunna möta den 

sjukes behov gav en känsla av tillfredställelse (Wong & Ussher, 2009). 

För att hantera situationen lade gärna närstående fokus på den sjuke och satte dennes behov 

före sina egna (Perreault et al. 2004; Carlander et al. 2011). 

  Att ta på sig rollen att vara som en pelare av styrka vars uppgift var att stötta och 

uppmuntra patienten gav mod och hopp inte bara till den sjuke utan även till dem själva 

(Munck et al. 2008). Hopp i form av realistiskt hopp, alltså inte hopp om bot utan om en 

fridfull död till exempel, var ett viktigt element för att minska sårbarhet och rädsla (Proot et 

al. 2003).  

Milberg och Strang (2004) beskriver i sin studie hur närstående för att hantera situationen 

strävade efter förståelse. Denna förståelse byggdes på tidigare erfarenheter av sjukdom och 

döende men även grundantaganden om livet. Dessa grundantaganden om livet innefattade 

religiös tro och andra antaganden till exempel som att livet ska vara rättvist. Ett exempel är en 

närstående som uttryckte att hon inte förstod varför hennes kära skulle dö då han inte hade 

gjort någonting fel utan var kompetent och snäll. Genom denna förförståelse och antaganden 

om livet strävade närstående efter att förstå situationen och finna den mer begriplig (Milberg 

& Strang, 2004).   

Många närstående upplevde situationen att vårda palliativt i hemmet som livsberikande.  

Erfarenheten tillät dem att lära sig mer om sig själva och den sjuke på nya sätt och det hjälpte 

dem också att acceptera den kommande förlusten samt att bearbeta sorgen. Vissa uttryckte till 
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och med att upplevelsen bekräftade livet. En närstående beskrev situationen som den mest 

livsbekräftande han gått igenom samt hur detta gav perspektiv på det egna livet (Stajduhar, 

2003). 

 

7.3.2 Att bibehålla normalitet och kontroll 

Trots de förändringar som det förde med sig att vårda en döende person i hemmet strävade de 

närstående efter att leva så normalt som möjligt i denna svåra situation (Carlander et al. 2011; 

Wong & Ussher, 2009; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Att sträva efter att göra saker 

”normalt” eller ”som man var van vid” bidrog även till en minskad känsla av osäkerhet hos de 

närstående (Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Proot et al. (2003) beskrev i sin studie hur 

vidmakthållande av tidigare aktiviteter så som arbete, hobbys, sociala kontakter vilka bidrog 

till att upprätthålla personens egna aktivitetsmönster, minskade den närståendes sårbarhet.  

Samtidigt som en viktig aspekt var att bibehålla sitt normala aktivitetsmönster uttryckte 

många närstående behovet av känslan av att ha situationen under kontroll. Detta uppnåddes 

bland annat genom att alltid vara närvarande (Munck et al. 2008). Att vara en del av 

vårdteamet och delta i vårdandet var något som ökade känslan av delaktighet vilket också 

bidrog till upplevelser av kontroll (Munck et al. 2008; Brobäck & Berterö, 2003).  

Då den sjukes tillstånd försämrades och vårdbördan ökade minskade upplevelsen av kontroll 

hos de närstående och de kände sig otillräckliga (Munck et al. 2008). Att veta vart man skulle 

vända sig samt att känna att vårdpersonal var tillgänglig vid behov både dag och natt bidrog 

till en känsla av säkerhet (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Att inse sin oförmåga att 

lindra den sjukes symtom och obehag gjorde att upplevelsen av att ha situationen under 

kontroll minskade och känslor av hjälplöshet uppstod (Perrault et al. 2004).  

 

7.3.3 Betydelsen av ett socialt nätverk 

Många av de närstående beskrev begränsningar i möjligheterna att vidmakthålla aktiviteter 

som man tidigare utfört (Brobäck & Berterö, 2003; Milberg & Strang, 2003; Proot et al, 

2003). Även möjligheter till vila och avkoppling var begränsade då de kände ett konstant 

ansvar för den sjuke (Munck et al. 2008). De betonade vikten i att ha egen tid för att kunna 

fortsätta med vårdandet hemma (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Stöd från personer i 

omgivningen var av stor betydelse och bidrog på olika sätt till den närstående, bland annat 

stöd i sjukdomen, information om tjänster i samhället, att bistå vid dagliga aktiviteter, hushåll 

eller transporter samt att ge möjligheter till andrum och andra aktiviteter (Perrault et al. 2004; 
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Brazil et al. 2010). De närstående uttryckte betydelsen av att ha någon att prata med, 

vanligtvis vänner eller andra familjemedlemmar (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002) men 

även grannar (Brazil et al. 2010; Jo et al. 2007). 

Det informella stödet utifrån var betydelsefullt eftersom det tillät den närstående att uttrycka 

sin oro, rädsla och frustration (Jo et al. 2007). En intervjuad närstående beskrev det som 

viktigt att ha personer där som stöttade, lyssnade och fanns där för dig som person (Brazil et 

al. 2010). Både praktiskt och känslomässigt stöd gavs av övriga familjemedlemmar och andra. 

De fick hjälp med till exempel städning och matlagning. Närstående uppskattade den hjälpen 

och uppgav att det minskade känslan av ensamhet att ha personer runtomkring som kunde 

stötta i de vardagliga sysslorna (Proot et al. 2003).   

Vissa närstående upplevde bristande stöd från familjemedlemmar eller andra och kände 

bland annat att uppmärksamheten bara låg på den sjuke och att ingen frågade de närstående 

om hur det gick för dem, till exempel om problem i omvårdnaden (Proot et al. 2003). 

 

8 Diskussion 

Diskussionen innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån Antonovskys teorier om känsla av sammanhang samt en diskussion kring 

delaktighet. Implikationer för vårdandet kommer att ges samt förslag till vidare forskning.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en döende person i 

hemmet. En inledande litteraturöversikt visade att mycket forskning beskrev palliativ vård, 

vilket gjorde att det blev extra viktigt att specificera genom väsentliga sökord för att få ett 

utbud av artiklar som var relevanta för studiens syfte. Sökord användes som författarna antog 

skulle ge relevanta sökträffar. Avgränsningar och kombinationer gjordes av olika sökord men 

det finns fortfarande risk att vissa artiklar som hade kunnat vara av intresse kan ha missats. 

Alla studier som användes var gjorda i kulturer som liknade den västerländska. Därför kan 

inte slutsatser dras om huruvida detta kan förklara upplevelser från personer i andra kulturer 

då de kan ha annorlunda erfarenheter beroende på deras kultur-specifika egenskaper. 

Eftersom det inte uppgavs i artiklarna är det inte lätt att veta hur mycket resurser olika länder 

lägger på närstående vårdare. I Sverige finns det till exempel möjlighet till ekonomisk 

ersättning vid vårdande av en närstående vilket kan göra att den ekonomiska stressen minskar, 

vilket kan antas påverka erfarenheterna av att vara närståendevårdare.  
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Alla artiklar som valdes var kvalitativa eftersom dessa gav större möjligheter att få kunskap 

om de närståendes erfarenheter. Nackdelen med att använda bara intervjuer som grund i en 

studie kan vara att en del intervjuer är gjorda flera månader efter att den sjuke gått bort och de 

närstående kan ha glömt eller förträngt hur det verkligen var.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visar att närståendes upplevelser av att vårda en döende i hemmet 

påverkas av flera olika faktorer. I vilken utsträckning den närstående upplever ett stöd från 

professionella vårdgivare i form av adekvat information och kommunikation var en viktig 

aspekt samt hur den närstående inkluderades i teamet och hade möjlighet att vara delaktiga i 

vården av den sjuke. Upplevelserna hos de närstående påverkades även av den förändrade 

livssituation som de måste anpassa sig till. Dessa förändringar var kopplade till den nya rollen 

som vårdgivare, förändringar hos den sjuke och det förändrade hemmet.  

  Många närstående fann det omöjligt att leva upp till alla de förväntningar de hade på sig, 

både från sig själva och utifrån och upplevde därmed en känsla av att inte räcka till. De 

närståendes upplevelser av situationen påverkades också av deras egna strategier för att 

hantera situationen. I vilken utsträckning de kände att situationen var under kontroll och 

hanterbar hade stor betydelse för hur upplevelsen blev. De närstående strävar efter att förstå 

och finna mening i den svåra situationen. Detta görs utifrån egna erfarenheter, förförståelse 

och grundantaganden om livet. I vilken utsträckning de närstående upplever någon slags 

mening och begriplighet påverkar hur upplevelsen av situationen. Det sociala sammanhanget 

identifierades som en viktig faktor för huruvida situationen kändes hanterbar. 

De flesta närstående känner sig kapabla till att ta hand om en döende person i hemmet men 

behöver bli bekräftade och uppmuntrade i vad de gör då de ofta känner sig dåligt uppskattade 

och tagna för givet av vårdpersonal och ibland även den sjuke. Att i största möjliga mån 

kunna bibehålla en normalitet i vardagen vilket var kopplat till att kunna fortsätta med 

aktiviteter som tidigare till exempel firanden, hobbys att träffa vänner var av stor betydelse. 

Även små vardagliga sysslor och vanor i hemmet visade sig vara viktigt att försöka hålla kvar 

vid i den utsträckning detta var möjligt.  

 

8.2.1 Antonovskys teorier om känsla av sammanhang 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som ingår i Antonovskys teorier om känsla av sammanhang, KASAM.  
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Begreppet begriplighet syftar till i vilken utsträckning man upplever inre och yttre aspekter 

som förnuftsmässigt gripbara. Detta innebär hur till exempel information är i motsats till 

oförståelig och svår att greppa, sammanhängande, ordnad och tydlig (Antonovsky, 2005 s 44). 

Vårt resultat i denna litteraturstudie visar bland annat hur närstående upplever att 

situationen är mer hanterbar när de får konkret och rak information som de kan förstå. Det 

visar även att de närstående i sin strävan efter förståelse även vill bli informerade om 

eventuella komplikationer och sjukdomsförlopp för att vara förberedda.  

Antonovsky (2005) beskriver att en person med en hög känsla av begriplighet förväntar sig 

att de händelser som hon ska möta kommer att vara förutsägbara men även om de är oväntade 

åtminstone kommer att vara möjliga att förklara. Vidare beskriver Antonovsky att i vilken 

utsträckning dessa händelser är önskvärda eller inte har ingen betydelse utan i vilken mån 

personen lyckas göra dem begripliga (Antonovsky, 2005, s 44).  

Begreppet hanterbarhet kan kopplas till huruvida en person upplever sig ha resurser till 

förfogande för att hantera olika händelser. Dessa resurser kan vara ens egna eller andras men 

man kan räkna med dem och detta ökar känslan av hanterbarhet. Antonovsky (2005 s 45) 

beskriver att en hög känsla av hanterbarhet gör att man i motsats till att känna sig som offer 

för olika omständigheter som kan drabba en, känna sig redo att hantera dem.  

Resultatet av vår litteraturstudie visar att till exempel de närståendes känsla av att ha 

situationen under kontroll var viktigt samt känslan av att de kunde bemästra olika uppgifter. 

Detta kan kopplas till de närståendes egna resurser och vad de kan räkna med hos sig själva i 

form av förmåga, kapacitet, ork och så vidare. Vad de närstående kan räkna med för resurser 

utifrån kan vara från vårdpersonal, andra närstående, den sjuke eller samhället till exempel.  

Resultatet visar att vetskapen om vart man skulle vända sig under alla tider på dygnet samt att 

kunna räkna med att personalen kunde komma när det behövdes gav en känsla av säkerhet 

hos de närstående. Att ha personer i omgivningen som kunde ställa upp med praktiska saker 

eller avlastning kunde vara en resurs som minskade upplevelsen av ensamhet och gav de 

närstående en ökad känsla av hanterbarhet. Att känna till resurser som samhället kan bidra 

med som ekonomisk ersättning, hemtjänst eller, om situationen blir ohållbar, att det finns 

möjlighet att vårda den sjuke på sjukhus kan också bidra till större känsla av att kunna hantera 

situationen. Även begreppet hanterbarhet kan relateras till stöd, både från de professionella 

vårdgivarna och från andra personer. 

En studie av Stoltz, Willman och Udén (2006), vars syfte var att belysa betydelsen av stöd 

till närstående, beskriver närståendes berättelser av sina egna resurser och resurser utifrån. 

Studien är baserad på intervjuer av närstående som vårdar en döende i hemmet med stöd av 
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ett hemsjukvårdsteam. Studien beskriver hur de närstående behöver känna sig säkra i att till 

exempel vårdpersonal ser till att de närstående får den hjälp de behöver då de behöver den 

men den beskrev också hur de närstående kände sig överaskade av sina egna resurser och hur 

de kunde känna tillit till sig själva och sin egen förmåga.  

Den tredje komponenten i Antonovskys teorier om känsla av sammanhang är 

meningsfullhet. Antonovsky (2005 s 46) beskriver meningsfullhet som i vilken utsträckning 

en person, istället för att dra sig för att konfronteras med en utmaning eller olycklig händelse, 

snarare har inställning att söka mening i den och göra sitt yttersta för att komma igenom den 

med värdigheten i behåll. I vilken mån man upplever att händelser eller problem som uppstår 

är värda att investera energi och engagera sig i är betydelsefulla för huruvida man upplever 

någon meningsfullhet i dessa situationer (Antonovsky, 2005 s 46). 

Resultatet av vår studie visar att närstående som vårdar en döende person i hemmet ser på 

situationen på olika sätt. Vissa beskrev omständigheterna som livsberikande och att de stärkte 

relationen till den sjuke. Vissa såg till och med att få vårda den sjuke som en gåva och en 

möjlighet att få ge tillbaka vad de fått av denna person tidigare i livet. Detta kan förstås som 

att man lyckas hitta en mening trots de svåra omständigheterna. Närstående sökte mening 

genom strävan efter förståelse utifrån egna föreställningar om livet. Andra närstående beskrev 

snarare en vårdbörda och att de kände sig fast i rollen som vårdgivare.  

Resultatet av vår studie kan förstås utifrån Antonovskys teorier om känsla av sammanhang 

som att närstående till en döende person i hemmet genom att skapa mening, det vill säga att 

göra situationen mer begriplig, hanterbar och i högre grad meningsfull kan uppleva en ökad 

känsla av sammanhang. Om svårt sjuka och dess närstående ges möjlighet att förbereda sig 

och tillvarata den sista fasen av livet kan denna tid bli något mycket värdefullt.  

Resultatet av vår studie visar att relationen mellan den närstående och den sjuke förändras vid 

palliativ vård i hemmet. Detta i och med att den närstående även får en roll som vårdare till 

den sjuke. Den förändrade relationen kan leda till en distansering mellan dem vilket påverkar 

både den närstående och den sjuke.    

 

8.2.2 Delaktighet  

Närstående kan vara delaktiga på olika sätt och i olika omfattning i vården av den sjuke. 

Resultatet av vår studie visar att det är betydelsefullt för närstående att vara delaktiga. Dock 

visar en studie av Brazil, Bedard, Willison & Hode (2003) att ju mer de närstående är 

involverade i fysiska dagliga aktiviteter så som att hjälpa den sjuke att duscha, hjälpa till vid 

toalettbestyr samt att mobilisera och assistera även nattetid, ökar den upplevda vårdbördan. Vi 
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har utifrån de studier vi analyserat identifierat olika aspekter av att som närstående vara 

delaktig i vårdandet av den sjuke. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om hur 

den närståendes hälsa kan påverkas både fysiskt och psykiskt av vårdandet. Man behöver 

också identifiera i vilken utsträckning den närstående kan och vill vara delaktig. Denna studie 

visar framför allt positiva aspekter av delaktighet till exempel hur de närstående genom detta 

upplever ökad kontroll över situationen och kan se det som en gåva att få ge tillbaka vad de 

fått av personen tidigare i livet. De studier vi granskat har beskrivit begreppet delaktighet på 

olika sätt. Vad som i studierna menas med delaktighet har avgörande betydelse för huruvida 

upplevelserna av fenomenet blir antingen positiva eller negativa. 

 Begreppet delaktighet skulle behöva tydliggöras för att inte förväxlas med övertagande av 

diverse praktiska uppgifter vilka istället kan innebära en ökad vårdbörda.  

 

8.3 Implikationer för vårdandet 

Med en ökad medvetenhet om de närståendes erfarenheter av att vårda palliativt i hemmet kan 

och bör detta användas i den palliativa hemsjukvårdens vårdkontext. Med kunskap om hur 

professionella vårdgivares agerande kan påverka de närståendes upplevelser bör man i största 

möjliga mån handla utifrån det som bevisat ökar positiva erfarenheter hos den närstående så 

som delaktighet, delat ansvar samt att uppmärksamma den närståendes känslor, erfarenheter 

och kunskap. Att med stöd av evidensbaserad kunskap kunna uppmuntra de närstående till att 

involvera andra närstående samt att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser kan 

vara av stor vikt. 

Att som professionell vårdgivare belysa betydelsen av att ta pauser, hålla fast vid sina sociala 

kontakter och kunna be om avlastning för att ha möjlighet att utföra egna aktiviteter då detta 

är påvisat vara av stor betydelse för känslan av att hantera situationen och därmed orka 

fortsätta med vårdandet. Samtidigt bör man alltid vara uppmärksam på den enskilda 

individens önskemål och kapacitet i den specifika situationen.  

Vårt resultat visar att vårdbördan hos de närstående ökar då de känner sig osäkra i 

handhavandet av bland annat teknisk utrustning, medicinering och injektioner. Många 

närstående beskrev att de i en strävan efter att ha kontroll över situationen ville ta en stor del i 

vårdandet av den sjuke. Samtidigt som denna kontroll kan bidra till ökad känsla av 

hanterbarhet kan det även bli en påfrestning och det kan då vara av stor betydelse att de 

professionella vårdgivarna kan underlätta för de närstående att släppa på kontrollen. Detta kan 

göras genom att betona att de närstående inte bär ansvaret för medicinska moment och 
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utrustning utan att detta ansvar ligger hos de professionella vårdgivarna och att de är 

kompetenta för att hantera dessa bitar.  

 

8.4 Förslag till vidare forskning 

Candy, Jones, Drake, Leurent & King (2011) har i en studie utforskat effekterna av stödjande 

insatser vilka syftat till att förbättra det fysiska och psykiska välbefinnandet hos närstående 

som vårdar en döende i hemmet. Resultatet som bygger på en sammanställning av tidigare 

forskning visar att det än så länge inte finns några bevis på vilket sätt som är bäst men att det 

finns bevis på att stödjande insatser kan minska den psykiska stressen hos de närstående.  

Resultatet av de artiklar som bearbetats i denna studie visar att närstående känner sig kapabla 

till att vårda en person i livets slut i hemmet.  

  Med rätt förutsättningar för de närstående att hantera situationen så som adekvat stöd från 

professionella vårdgivare i form av information samt att de känner sig delaktiga och 

uppmärksammade för det de gör, kan de närstående uppleva situationen som livsberikande 

och meningsfull. Detta innebär att de närstående, om de får detta stöd, är en enorm resurs som 

bör tas tillvara. Därför är det av stor betydelse att vidare forska i hur detta stöd kan ges för att 

bidra till största möjliga välbefinnande för både de närstående och den sjuke.  
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perspektiv. 

 

En kvalitativ studie baserad på 

intervjuer 

med äldre patienter i palliativ vård i 

hemmet och deras makar. De 

deltagande skulle vara över 50 år och 

utföra eller ta emot palliativ vård i 

hemmet.  

De flesta i studien såg omvårdnaden som en 

förlängning av relationen och upplevde ett stärkt 

förhållande till varandra. Makar som vårdade 

identifierade många negativa reaktioner av 

situationen såsom trötthet , depression, ilska och 

sorg, finansiella påfrestningar, och brist på tid. 

Vårdtagarna uttryckte emotionella och ekonomiska 
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påfrestningar och även oro för sina makar.  

 

How next of kin 

experience palliative care 

of relatives at home.   

G. Brobäck & C. 

Berterö.  

 

European Journal of 

Cancer Care.  

2003  

Sverige 

Att identifiera samt 

beskriva närståendes 

upplevelser av palliativ 

vård i hemmet.  

Kvalitativ metod baserat på sex 

intervjuer enligt Giorgis 

fenomenologiska metod.  

För att delta krävdes att den 

närstående varit medverkande vid 

palliativ vård i hemmet under minst 

två veckor, vara närstående och 

samtidigt vårda en person palliativt i 

hemmet.  

En känsla av otillräcklighet genomsyrade fem 

teman i de närståendes upplevelser: anpassning, 

medvetenhet, att uppfattas som en person, 

känslomässiga effekter och känslor av osäkerhet. 

A Desire to Be Seen – 

Family Caregivers´ 

Experiences of Their 

Caring Role in Palliative 

Home Care  

 

  

M. Linderholm & 

M. Freidrichsen 

Cancer Nursing  

2010  

Sverige 

Att undersöka hur den 

informella vårdaren av en 

döende person i hemmet 

upplevde stödet och sin 

roll som vårdare under 

patientens sista tid. 

 

Kvalitativ metod baserat på 13 

intervjuer enligt Gardamers 

hermeneutiska modell. Den närstående 

skulle ha vårdat patienten som även 

var inskriven i ett palliativt 

hemsjukvårdsteam. Intervjuerna ägde 

rum 3-12 månader efter patienten 

avlidit. 

Närstående känner sig utlämnade och behöver mer 

stöd i sin roll som vårdare och behöver känna sig 

sedda.  

Brist på stöd gör att de närstående upplever en 

känsla av maktlöshet samt ensamhet i sin situation 

både under vårdtiden och även efter den sjuke 

avlidit.  

 

 

Bereaved informal cancer 

carers making sense of 

their palliative care 

experiences at home  

 

 

W.K.T. Wong & 

Ussher 

 

Health and Social Care 

in the Community  

2009  

Australien 

 

Att undersöka positiva 

aspekter kopplade till 

erfarenheter av att som 

informell vårdgivare 

vårda en närstående 

 

Kvalitativ metod baserat på 22 

intevjuer. Studien var en del av ett 

större tvärsnittsprojekt. 

Materialet analyserades enligt Braun 

& Clarkes tematiska analys.  

 

Närstående upplevde att det fanns positiva aspekter 

av att vara en informell vårdgivare. De närstående 

uttryckte att det var viktigt att kunna fortsätta med 

sina vanliga aktiviteter i största möjliga mån. De 

uttryckte det som positivt och meningsfullt att få 
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  cancersjuk palliativt i 

hemmet. 

 

Deltagande i studien skulle vara 

obetalda informella vårdare till 

patienter som avlidit i cancer. 

vara delaktiga i vården. Att vara närvarande vid 

tidpunkten för dödsfallet var viktigt för att det 

underlättade processen att ”säga adjö”. 

 

 

The experience of family 

members caring for a 

dying loved one. 

 

 

Perreault, A., 

Fothergill-

Bourbonnais, F., 

Fiset, V. 

 

 

International Journal of 

palliative medicine. 

2004 

Canada 

 

 

Att beskriva upplevelser 

från närstående som 

vårdar en person palliativt 

i hemmet samt att förstå 

rollen av support vid 

vårdande av en 

familjemedlem. 

 

 

Kvalitativ studie baserad på 7 stycken 

intervjuer med fenomenologisk ansats. 

Under tiden för intervjuerna hade 

patienterna flyttat till ett palliativt 

boende. 

 

 

 

 

Vårdare hade en känsla av hjälplöshet som var 

kopplad till sjukdomsprocessen och deras oförmåga 

att lindra smärta och annat lidande. Bristande stöd 

från professionella vårdare samt begränsningar i sin 

egen situation ledde till att beslut togs att flytta 

patienten till ett annat boende.  

 

The drama of end of life 

care at home 

 

Newbury, J. 

 

Nursing times 

2011 

UK 

 

Att utforska närståendes 

upplevelser av att vårda 

en döende person i 

hemmet med fokus på 

deras förväntningar och 

känsla av att vara 

förberedda. 

 

Kvalitativ studie baserad på 15 

intervjuer enligt Grounded theory. 

Närstående vårdare intervjuades innan 

patienten avlidit och igen ca tre 

månader efter.  

 

 

 

 

Närstående vårdare upplevde osäkerhet och kände 

sig oförberedda för rollen som vårdgivare. 

Vårdarna behövde information och stöd från 

professionella vårdare men upplevelserna av detta 

varierade. 

 

Advanced home care for 

patients at the end of life: 

a quality study of hopes 

and expectations of family 

caregivers.  

 

 

Wennman-Larsen, 

A. & Carol 

Tishelman 

 

Scandinavian journal of 

caring sciences.  

2002 

Sverige 

 

Att studera närståendes 

förväntningar på att utföra 

vård i hemmet av en 

döende familjemedlem. 

 

 

En kvalitativ 

Studie. 

Tio intervjuer gjordes med elva 

närstående som vårdade en 

familjemedlem inskriven i ett ASIH-

team i hemmet. De intervjuade skulle 

vara de primärt ansvariga för vården 

och patienten skulle ha en förväntad 

tid mindre än 6 månader kvar i livet. 

Ostrukturerade 

intervjuer användes.  

 

 

 

Resultatet kategoriserades i två huvudteman: 

övergången till rollen att bli vårdgivare i hemmet 

samt övergången till ett nytt liv och ny situation för 

den närstående. 
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Meaningfulness in 

palliative home care: an 

interview study of dying 

cancer patients next of kin.  

 

 

Milberg, A & 

Strang, P. 

 

Palliative and 

Supportive care.  

År: 2003 

Sverige 

 

Att beskriva och tyda 

innebörden av 

meningsfullhet för 

närstående till 

cancerpatienter som har 

avancerad palliativ vård i 

hemmet.  

 

Kvalitativ studie baserad på 19 

intervjuer enligt hermeneutisk metod 

av närstående under pågående palliativ 

vård i hemmet. Antonovsky´s 

salutogena teori om känsla av 

sammanhang användes i analys av 

datan. 

 

 

 

Fem kategorier som innehöll meningsfullhet 

framträdde. Meningsfullhet innebar bekvämlighet, 

att upprätthålla det dagliga livet, handling, 

förpliktelser och hopp var viktigt för att känna att 

man överträffat sig själv och gjort det bästa 

möjliga. Det kändes meningsfullt då man kunde 

hjälpa till men i kontrast upplevde de närstående en 

känsla av vanmakt och hjälplöshet då det inte fanns 

något de kunde göra för att få patienten att må 

bättre. 

 

The modified self: family 

caregivers’ experience of 

caring for a dying family 

member at home.  

  

 

Carlander, I. 

Sahlberg-Blom E., 

Hellström I. & 

Ternestedt B-M. 

 

 

Journal of Clinical 

Nursing.  

2011  

Sverige 

 

Att utforska dagliga 

situationer som utmanar 

vårdgivarens självbild när 

de vårdar en närstående 

palliativt i hemmet.  

 

 

Kvalitativ metod baserat på 10 

intervjuer med närstående som vårdar i 

hemmet med stöd från 

hemsjukvårdsteam. Tolkande, 

beskrivande metod inspirerat av 

grounded theory och fenomenologisk 

metod. Intervjuerna ägde rum 6-12 

månader efter den sjuke personens 

död. 

Urvalskriterier var att vården skulle ha 

skett i hemmet i minst 4 veckor.  

 

 

 

 

 

Utmanade ideal, tänjda gränser och ett ömsesidigt 

beroende var tre element som genomsyrade 

närståendes upplevelser. Trötthet och spänning 

manifesterades i ilska mot den sjuke och känslor av 

otillräcklighet.  

Närstående upplever att de fått en större respekt för 

sitt eget liv.  

 

Examining the 

perspectives of family 

members involved in the 

delivery of palliative care 

at home. 

 

 

Stajduhar KI. 

 

 

Journal of palliative 

care. 

2003 

Canada 

 

Att undersöka 

individuella upplevelser 

hos närstående vårdare i 

den sociala kontexten vid 

palliative vård I hemmet. 

 

Etnografisk metod användes. Data 

samlades genom intervjuer, 

fältobservationer och textdokument. 

92 intervjuer antingen individuella 

eller i grupp. Detta analyserades med 

konstant komparativ metod. 

 

 

 

Resultatet visade att i det stora hela upplevdes att 

vårda en närstående i hemmet som livsberikande. 

Dock upplevde vissa att det var deras skyldighet att 

utföra vården i hemmet samt att detta kunde 

utnyttjas av hälso- och sjukvårdssystemet. 

 

Exploring 

comprehensibility and 

manageability in palliative 

home care: an interview 

 

Milberg, A. & 

Strang, P. 

 

Psycho-Oncology.  

2004 

Sverige 

 

Att inom ramen för 

palliativ vård beskriva 

begreppen begriplighet 

och hanterbarhet enligt 

 

Kvalitativ studie baserad på 19 

intervjuer med närstående vårdare i 

hemmet under pågående palliativ vård. 

Intervjuerna transkriberades och 

 

Resultatet visade att begriplighet underlättades av 

öppen information, grundläggande antaganden och 

förkunskaper och dessa element var viktiga för att 

skapa en kongruent inre verklighet (i motsats till 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stajduhar%20KI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12710112
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study of dying cancer 

patients informal carers.  

 

 

 

 

 

Antonovsky’s  teori om 

känsla av sammanhang. 

analyserades enligt hermeneutisk 

metod 

 

 

kaos). Hanterbarhet var kopplat till känsla av makt, 

stöd, kompetens och tillgänglighet vilket 

resulterade i en känsla av samhörighet (motsats till 

isolering). 

 

The stress process in 

palliative cancer care: a 

qualitative study on 

informal caregiving and its 

implication for the 

delivery of care.  

 

 

Brazil K., 

Bainbridge D. & 

Rodriguez C. 

 

 

American Journal of 

Hospice & Palliative 

Medicine.  

2010  

Kanada 

 

Att undersöka hur 

stressprocess-modellen 

kan belysa de stressorerna 

som är associerade med 

att vara informell 

vårdgivare till en döende i 

cancer. 

 

Kvalitativ studie baserad på 12 

intervjuer. Konstant jämförande 

analysmetod enligt Glaser och Strauss 

Vårdtagaren skulle vara 50 år eller 

äldre och ha hembaserad palliativ 

vård.  

 

  

 

Närstående rapporterade vikten av stöd och 

kommunikation från vårdpersonal, vänner och 

familj. Resultatet visar att brist på detta stöd leder 

till ökad stress.   

Många upplever ekonomisk stress, trötthet och 

sömnbrist.  

De närstående kände sig fångade i vården av den 

närstående och skuldkänslor över den frustration de 

ibland upplevde gentemot den sjuka. 
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