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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Palliativ vård i hemmet är en ökande företeelse. Närstående vill ofta delta i 

vården som informella vårdgivare trots att det innebär stor påverkan på deras livssituation. 

Den palliativa vårdens uppgift är att i livets slutskede lindra och möjliggöra ett så bra liv 

som möjligt inte bara för patienten utan också för dennes närstående. 

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur närstående upplever sin situation i den 

palliativa hemsjukvården. 

 

Metod: En litteraturstudie har genomförts med sökning i databaserna Cinahl, Pubmed och 

Medline. Tolv artiklar valdes ut för resultatet. I sju av de utvalda artiklarna användes 

kvalitativ metod, i två artiklar kvantitativ metod och i tre både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Sju studier var svenska och övriga från Canada, Italien, Japan och Australien. 

 

Resultat: Resultatet visade att närståendevårdare hade både positiva och negativa 

upplevelser av att delta i vården av patienten och att de ofta kände otillräcklighet, 

osäkerhet och trötthet, vilket sedan gav upphov till många andra symtom såväl fysiska som 

psykiska och existentiella. Resultatet visade också att närståendevårdarna hade ett stort 

behov av att få stöd, information och utbildning av sjuksköterskan i det professionella 

vårdteamet såväl under pågående vård som efter att patienten avlidit. 

 

Diskussion: Det blir ofta en svår balansgång för närståendevårdare mellan att ta hand om 

patienten och de egna behoven av vila och egen tid. De närstående behöver därför mycket 

stöd från det professionella vårdteamet för att kunna hantera sin roll som informell vårdare. 

Sjuksköterskan måste kunna uppmärksamma den enskilde individens unika behov genom 

att vara behjälplig i att finna omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa de närstående att få så 

bra balans som möjligt i sitt dagliga liv trots vårdbördan. Jag anser att Carnevalis 

omvårdnadsmodell kan vara ett stöd i detta arbete. 

 

Nyckelord: palliativ hemsjukvård, anhörig, närstående, familj, vårdgivare, upplevelser 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Palliative homecare is a growing phenomenon. Next of kins often participate 

in the care as informal caregivers, although it means a major impact on their lives. The goal 

of palliative care is to relieve and allow as good a life as possible, not only for the patients 

but also for their next of kins. 

 

Aim: The aim of the study was to shed light on how next of kins perceive their situation in 

palliative homecare. 

 

Methods: A literature study has been accomplished through searches in the databases 

Cinahl, Pubmed and Medline. Twelve articles were selected for the result. In seven of the 

articles qualitative method was used, in two articles quantitative method and and three 

articles both qualitative and quantitative method were used. Seven studies were Swedish 

and the others were from Canada, Italy, Japan and Australia. 

 

Results: The result showed that informal caregivers had both positive and negative 

experiences of taking part in the care of the patient and they often felt insufficiency, 

uncertainty and fatigue, which caused other symptoms, both physical and psychological 

and spiritual. The result also showed that the informal caregivers had a great need to get 

support, information and training from the nurse in the professional care team both during 

treatment and after the patient had died. 

 

Discussion: There is often a difficult balance for the next of kins between taking care of 

the patient and their own personal needs of rest and personal time. Next of kins therefore 

need support from the professional care team to manage their role as informal caregivers. 

The nurse must be able to pay attention to the individuals unique needs and to assist in 

finding nursing interventions that can help next of kins to get the best possible balance in 

their daily lives despite the care burden. I consider that Carnevalis nursing model can be 

supportive in this work. 

 

Keywords: palliative home care, relative, next-of-kin, family, caregiver, experiences 

 

 



 
 

 

   

Innehållsförteckning

1 Inledning ........................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund........................................................................................................................... 1 

2.1 Palliativ vårdfilosofi ................................................................................................... 1 

2.2 Palliativ vård i hemmet .............................................................................................. 2 

2.3 Begreppet närstående ................................................................................................. 4 

2.4 Nya situationer för närstående vid palliativ vård i hemmet ....................................... 4 

2.4.1 Närstående i rollen som vårdgivare ........................................................................ 4 

2.4.2 Negativa och positiva situationer för familjen vid vård i hemmet ......................... 5 

2.4.3 Närståendes behov av stöd ..................................................................................... 6 

2.5 Sjuksköterskan i den palliativa vården ....................................................................... 7 

3 Problembeskrivning ......................................................................................................... 7 

4 Syfte ................................................................................................................................... 8 

5 Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................... 8 

6 Metod ................................................................................................................................. 9 

6.1 Litteratursökning ...................................................................................................... 10 

6.2 Urval ......................................................................................................................... 10 

6.3 Analys ....................................................................................................................... 11 

6.4 Forskningsetiska överväganden ............................................................................... 12 

7 Resultat ............................................................................................................................ 12 

7.1 Påverkan på närståendevårdarens liv ....................................................................... 12 

7.1.1 Närståendes erfarenheter av att vårda .................................................................. 12 

7.1.2 Fysiska och psykiska påfrestningar för den närstående ....................................... 14 

7.2 Förändrad livssituation för familj/närstående .......................................................... 15 

7.2.1 Påverkan på familj/närstående ............................................................................. 15 

7.2.2 Ekonomiska och materiella konsekvenser för familjen ....................................... 16 

7.3 Närståendes samspel med vårdteamet ...................................................................... 17 

7.3.1 Vårdteamets stöd .................................................................................................. 17 

7.3.2 Information/Kommunikation mellan närstående och vårdteamet ........................ 18 

7.3.3 Vårdteamets arbetssätt .......................................................................................... 19 



 
 

 

8 Diskussion ....................................................................................................................... 19 

8.1 Resultatdiskussion .................................................................................................... 19 

8.1.1 Påverkan på närståendes situation ........................................................................ 20 

8.1.2 Närståendes behov av stöd, information och utbildning ...................................... 21 

8.1.3 Omvårdnad av den närstående ............................................................................. 22 

8.2 Metoddiskussion ....................................................................................................... 24 

9 Slutsats ............................................................................................................................. 25 

Referensförteckning ............................................................................................................... 26 

Bilaga 1, Sökmatris ................................................................................................................ 29 

Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat ............................................................. 30 

Bilaga 3, Mall för kvalitetsgranskning av artiklar .............................................................. 36 



 
 1 

 

 

1 Inledning 

Att erbjuda palliativ vård i hemmet är en växande företeelse såväl i Sverige som i många 

andra länder. Många patienter ger uttryck för att de vill dö i hemmet men det finns idag inte 

möjlighet att tillhandahålla palliativ vård för alla som önskar det, vilket av och till framgår av 

reportage i media. Att vårdas i hemmet kan hjälpa patienten att få högre livskvalitet vid livets 

slut. Närstående till patienten påverkas i hög grad av att patienten vårdas i hemmet och de 

närstående deltar ofta i vården. Under min praktiktjänst inom ASIH (Avancerad sjukvård i 

hemmet) fann jag att närstående har många frågor och ett stort behov av kunskap för att bättre 

kunna hantera den situation de befinner sig i. Detta föranledde mig att vilja veta mer om hur 

närstående upplever palliativ vård i hemmet. 

 

2 Bakgrund 

Under denna rubrik beskrivs begreppen palliativ vårdfilosofi, palliativ vård i hemmet samt 

närstående. Dessutom beskrivs nya situationer för närstående vid palliativ vård i hemmet samt 

sjuksköterskan i den palliativa vården. 

 

2.1 Palliativ vårdfilosofi 

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet pallium som betyder mantel. Manteln är en 

symbol för lindrande åtgärder. Palliativ vård är en helhetsvård som bygger på en vårdfilosofi 

och vars syfte är att skapa förutsättningar för livskvalitet, när bot inte längre är möjlig (Beck-

Friis & Strang, 2012). World Health Organizations [WHO] (2012) definition av palliativ vård: 

”Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras 

familjer när de står inför problem med livshotande sjukdom genom att förebygga och lindra 

lidande genom tidig identifiering och oklanderlig bedömning och behandling av smärta och 

andra problem, fysiska, psykosociala och andliga”.  

 Hospicefilosofi och palliativ vårdfilosofi används ibland synonymt och ibland var för sig. 

Den palliativa vårdfilosofin har sin grund i hospicefilosofin (Beck-Friis & Strang, 2012). I 

slutet av 1950-talet fanns väldigt lite publicerad forskning kring vård av döende patienter och 

ordet palliativ var inte så förekommande (Clark, 2007). Palliativ vård och hospice har 

utvecklats snabbt sedan sent 1960-tal (Clark, 2007). Cicely Saunders pionjärarbete var 

bidragande till uppmärksamheten kring patienters behov av vård i livets slutskede. Hon 

startade världens första moderna hospice i London 1967. Hennes skrifter förlitade sig tungt på 

den enskilde patientens erfarenheter. Ett slående särdrag i hennes skrifter var hennes 
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ståndpunkt om relationen mellan fysiskt och mentalt lidande och hur dessa lidanden påverkar 

varandra. Detta resulterade i hennes idé om ”total smärta” (Clark, 2007). Hospicefilosofin har 

alltså sin grund i en människas tankar, erfarenhet och drömmar och inte i någon vetenskaplig 

analys av förekommande behov (Eckerdal, 2012). Cicely Saunders menade att smärta kan ses 

ur fyra olika synvinklar: Fysisk smärta, Psykisk smärta, Social smärta och Andlig smärta 

(Clark, 2007). Grundtanken i hospicefilosofin var att belysa varje smärta hos den döende 

patienten ur dessa fyra synvinklar (Eckerdal, 2012). Detta stämmer väl överens med den 

palliativa vårdfilosofin, som säger, att såväl fysiska som psykiska, sociala och andliga behov 

ska tillgodoses (Beck-Friis & Strang, 2012). Hospicefilosofin blev en grund för WHO:s 

definitioner av palliativ vård (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012, s. 27).  

 Vägledande för den palliativa vården är de fyra hörnstenarna: 1) god symtomkontroll; 2) 

fungerande teamarbete inklusive läkarinsats dygnet runt; 3) kontinuitet i vården samt 

fungerande kommunikation och relation såväl till patient som till anhöriga och mellan patient, 

personal och anhöriga; 4) fungerande anhörigstöd (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

 Palliativ vård är en vårdfilosofi som beskriver ett värdeinnehåll oberoende av hur vården 

organiseras och den palliativa vården ska omfatta alla patienter i livets slutskede oavsett vilka 

diagnoser patienterna har och oavsett var de vårdas (SOU 2001:6). 

  

2.2 Palliativ vård i hemmet 

Enligt Socialstyrelsen (2008) får uppskattningsvis cirka 250 000 personer hälso- och 

sjukvårdsinsats i hemsjukvården i Sverige. Åttiosju procent av dessa är äldre än 65 år. Antalet 

vårdplatser i sluten vård blir färre samtidigt som allt fler personer får vård i hemsjukvården. 

Hemsjukvård tillhandahålls såväl i ordinärt boende som i särskilda boendeformer med en 

ökning i ordinärt boende. Även internationellt sker det en ökning av hemsjukvården. I en 

studie av Skilbeck, Payne, Ingleton, Nolan, Carey och Hanson (2005) beskrivs att mönstret 

för vård av döende personer i England är under förändring och att 90 procent av patienterna 

numera vårdas i hemmet under sitt sista levnadsår. I en studie från Holland framkommer att 

cirka 32 000 patienter med palliativ vård i hemmet dör i hemmet varje år och att det beräknas 

ske en ökning med 20 procent per år fram till 2015 (Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, 

Luker & Widdershoven, 2003).  

 Socialstyrelsens (2008, s.14) termbank definierar hemsjukvård så här: ”Hälso- och 

sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska 

åtgärderna är sammanhängande över tiden”. Hemsjukvård innefattar medicinska insatser, 
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rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal. Åtgärder och insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering 

(Socialstyrelsen, 2008). Det går relativt väl att redogöra för vad både den öppna och den 

slutna hälso- och sjukvården innehåller och omfattar medan hemsjukvården saknar en tydlig 

definition. Inte heller lagstiftningen har en tydlig definition av hemsjukvård, vad den omfattar 

och innehåller eller hur den skiljer sig mot annan vård (Socialstyrelsen, 2008). 

 Specialiserad somatisk hemsjukvård, även kallad avancerad hemsjukvård, utgår från den 

slutna vården med landstingen/motsvarande som huvudman. Den sjukhusanknutna 

hemsjukvården utgör inte en del av primärvården utan är en del av den öppna specialiserade 

vården. Sjukhusanknuten hemsjukvård erbjuder hemsjukvård som innehålls- och 

tillgänglighetsmässigt motsvarar den slutna vårdens verksamhet. För att få tillgång till 

sjukhusanknuten hemsjukvård krävs en remiss. Den sjukhusanknutna hemsjukvården kan ha 

olika benämningar: ASIH (avancerad sjukvård i hemmet), AHS (avancerad hemsjukvård), 

MOH (medicinskt omfattande hemsjukvård), SAH (sjukhusansluten hemsjukvård) eller LAH 

(lasarettsansluten hemsjukvård) (Socialstyrelse, 2008). Den palliativa vården bygger på 

samverkan mellan läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer och 

andra yrkeskategorier. Personalen arbetar i väl fungerande multiprofessionella team (SOU 

2009:11). 

 Många svårt sjuka önskar att bli vårdade i hemmet men det är inte alltid möjligt att 

tillmötesgå deras önskan. Hur den palliativa vården kommer att utformas beror mycket på när 

i livscykeln döden äger rum, hur den sociala situationen ser ut, hur sjukdomen utvecklar sig 

och vilka alternativ till vård som finns tillgängliga. Vård i hemmet ska inte idealiseras. Även 

om patienten önskar att få dö i hemmet, kanske inte den närstående känner sig trygg i 

situationen – en situation som kan bli ansträngande på många sätt. Det finns också en risk, att 

hemmet förändras så att det liknar en institutionslik miljö (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 

 Enligt Socialstyrelsen (2008) visar flera rapporter och utredningar att vården i livets 

slutskede har brister och att det föreligger stora skillnader beroende på var i landet man bor. 

Bristerna avser främst medicinska insatser, bemötande, information och stöd till närstående. 

Dessa brister leder till negativa effekter för såväl personerna som vårdas som för deras 

närstående vad gäller vårdens kvalitet. Situationen i livets slutskede kan vara mycket olika. 

Alla personer har dock rätt att förvänta sig en god och värdig vård tills döden inträffar 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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2.3 Begreppet närstående 

 I vetenskapliga artiklar förekommer olika begrepp för personer som står nära patienten 

exempelvis närstående, anhörig, familj eller släkting. Motsvarande på engelska är exempelvis 

relatives, family och next-of-kin.  

 I sin bok, Handbok i Omvårdnadsdiagnostik, definierar Carnevali (1996, s. 8) anhöriga 

som de personer som närmast delar patientens dagliga liv och hälso/sjukdomsupplevelser, och 

de behöver inte vara släkt med patienten. I Socialstyrelsens (2012) termbank beskrivs 

närstående som en person som den enskilde anser sig ha nära relation till och anhörig beskrivs 

som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna.  

 Enligt Östlinder (2004) används begreppen anhörig, närstående och delvis också familj 

omväxlande. I de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för kunskapssammanställningen 

kring temat Närståendes behov i palliativ vård identifierades tretton olika begrepp som kan 

anses vara synonyma med begreppen anhörig-familj. I statliga utredningar och i allmänt 

språkbruk används också dessa begrepp omväxlande som benämning på någon/några 

person/personer som står i nära relation till någon som lider av ohälsa eller sjukdom eller som 

är i behov av vård och omsorg. En närstående kan förutom personer med släktskap till 

exempel vara en vän, en granne eller en person från en utvidgad familj, exempelvis en tidigare 

hustrus barn i en senare relation. Närstående kan omfatta såväl en person som flera. Begreppet 

närståendevårdare används ofta för någon som iklätt sig uppgiften att utföra vissa vård- och 

omsorgsuppgifter, som någon yrkesverksam vårdare annars skulle ha utfört (Östlinder, 2004). 

  

 

2.4 Nya situationer för närstående vid palliativ vård i hemmet 

2.4.1 Närstående i rollen som vårdgivare 

Närstående ikläder sig ofta en roll som informell vårdgivare. En framgångsfaktor med 

hembaserad palliativ vård kan vara tillgången till informella vårdgivare och de spelar ofta en 

avgörande roll i vården av patienter vid livets slut. Om inte de informella vårdgivarna funnits 

skulle färre patienter kunna vårdas hemma vid livets slut (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

I en annan studie framgår samma sak dock med tillägget att det är många anhöriga som inte 

orkar tillhandahålla kontinuerlig vård (Skilbeck et al., 2005). 

 Beslutet att ställa upp som närståendevårdare kan tas på olika sätt. Stajduhar och Davies 

(2005) undersökte vilka faktorer som påverkade beslutet. Vissa närstående tog beslutet utan 

att tänka efter närmare, några tog ett motvilligt beslut och några förhandlade med patienten 
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om beslutet. Beslutet påverkades av viljan att hålla ett löfte till patienten eller viljan att 

bibehålla ett så normalt liv som möjligt men kunde också bero på negativa erfarenheter av 

vård på sjukhus.  

 I en studie av Linderholm och Friedrichsen (2010) framkommer att närstående kan ikläda 

sig rollen som informella vårdgivare mer eller mindre frivilligt. Närstående ansåg att det fanns 

förväntningar hos den sjuke om att de skulle bli informella vårdgivare. Resultatet visar också 

att de närstående ansåg att det fanns en oskriven regel om att ställa upp som informell 

vårdgivare eftersom den som är sjuk inte valt att bli det. De ansåg att den professionella 

vården tog för givet att de skulle ställa upp när en nära anhörig valde att vårdas i hemmet. De 

närståendes uppfattning var att det var obligatoriskt och bortom all diskussion att de skulle 

ställa upp och de agerade enligt principer och moraliska ideal utan att tänka på 

konsekvenserna av beslutet att ställa upp som informell vårdgivare. 

 

2.4.2 Negativa och positiva situationer för familjen vid vård i hemmet 

Vanligtvis blir hela familjen påverkad, när en person drabbas av allvarlig sjukdom. Studier 

har visat att rollen som närstående ofta ändras under sjukdomens framskridande. Det är 

rimligt att anta att möjligheterna att leva ett gott liv i en sådan situation påverkas av hur den 

närståendes egna vårdbehov tillfredsställs och likaså behoven hos patienten (Brännström, 

Ekman, Boman & Strandberg, 2007). Enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) har en 

döende familjemedlems sjukdom ofta djupgående påverkan på hela familjens livssituation 

inklusive negativa effekter på familjemedlemmarnas roller, välbefinnande och hälsa.  

 Trots att familjen beskriver vardagen som tung kan de uppleva att den också innehåller 

många positiva delar såsom värme, glädje, omsorg, samvaro, styrka och gemenskap 

(Carlander, 2011, s. 43). Livet kan värderas på ett nytt sätt och det vanliga talspråket ”det är 

viktigt att leva här och nu” kan få en ny mening. Vanlighet i vardagen värnades genom samtal 

med patienten om det pågående livet och hur livet var före sjukdomen. Sådana samtal gav de 

inblandade perspektiv, tillfredsställelse och känsla av gemenskap och sammanhang 

(Carlander, 2011, s. 42). Humor användes ofta i samspelet mellan familjemedlemmar och de 

kunde skoja om alla möjliga mänskliga tillkortakommanden, även om döden. Som regel hade 

skämten en allvarlig grund men det var ett sätt att hantera det som var tungt och besvärligt 

och kunde skänka en känsla av distans och vanlighet i det vardagliga livet (Carlander, 2011, s. 

41).  
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2.4.3 Närståendes behov av stöd 

Närståendes ovilja att vara informella vårdgivare kan härröra ur bristande kännedom om 

tillgänglig hjälp från det palliativa vårdteamet (Stajduhar & Davies, 2005). Samma studie 

påvisade att när närståendevårdarna blivit uppmärksammade på stödet från det professionella 

vårdteamet omprövade de sitt motvilliga beslut att vårda. 

 När sjuksköterskan initierade hälsofrämjande samtal med patienten och dennes 

närståendevårdare kring existentiella frågor såsom hopp och lidande skapades en 

förtroendefull relation, vilket gav de närstående möjlighet till avlastning. Det var också ett sätt 

att lära och förstå nya strategier för att hantera dagligt liv (Benzein & Saveman, 2008). På 

motsvarande sätt kan genomförande av ett stödprogram i grupp för de närstående hjälpa dem 

att förbättra sin kunskap och förståelse för sjukdomen, symtom och psykologiska aspekter. 

Stödprogram som genomförs av ett professionellt vårdteam ger också en möjlighet att etablera 

relationer med vårdteamet och med andra närstående i liknande situationer (Henriksson, 

Ternestedt & Andershed, 2011). 

 Linderholm och Friedrichsen (2010) betonar, att relationen mellan patient och 

närståendevårdare och den professionella vården har stor betydelse. Det måste ges tillfällen att 

skapa en dialog med de professionella vårdarna och att få känna att de lyssnar helhjärtat vid 

dessa tillfällen. I annan studie framgår att det kan leda till inadekvat vård om de professionella 

vårdarna inte uppmärksammar närståendevårdares behov av vård (Proot et al., 2003).  

 Av resultatet i en studie av Brännström et al. (2007) framgår att vara anhörig till en person 

med kronisk hjärtsjukdom och som får vård från ASIH är som att vara medpassagerare i en 

berg- och dalbana där patientens tillstånd och behov i svåra situationer är dalarna och stödet 

från ASIH är topparna. Att vara medveten om att det finns en backup hos ASIH är tröstande. 

Att vara närståendevårdare innebär att alltid vara tillgänglig för att förmedla trygghet och 

glädje, det vill säga att balansera aktivitet med vila, att assistera med aktiviteter i det dagliga 

livet, medicinsk behandling och teknisk utrustning och i de svåraste ögonblicken kalla in 

ASIH. En slutsats i Brännström et al. (2007) studie är att trygghet för närstående kan 

möjliggöras genom: en attityd av öppenhet och hjärtlighet; en bekräftelse åt de närstående att 

patienten har ett så bra liv som möjligt; stöttar de närstående i deras hantering av situationen 

vid livets slut och handleder patient och närstående till att leva perioden vid livets slut på det 

sätt de föredrar.  
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2.5 Sjuksköterskan i den palliativa vården 

 Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad [SFPO] och Svensk sjuksköterskeförening 

(2008) har tagit fram en Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialisering inom palliativ omvårdnad. Denna kompetensbeskrivning är ett komplement till 

Socialstyrelsens (2005) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den palliativa 

omvårdnadens verksamhetsområde har specialiserat sig på att vårda patienter med obotlig 

sjukdom och vård vid livets slut. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialisering inom palliativ omvårdnad (SFPO/Svensk sjuksköterskeförerning, 2008) anges 

att den palliativa omvårdnaden bygger på en vetenskaplig grund och en teoretisk modell 

används för att beskriva det specifika innehållet i palliativ omvårdnad. Modellen visar att den 

globala värderingen av människans autonomi är övergripande (Valuing). Modellen omfattar i 

övrigt följande delar: 

 Relation och kommunikation med patient och närstående (Connecting) 

 Att stärka patient och närstående (Empowering) 

 Hjälpa och stödja patient och närstående (Doing for) 

 Fokus på livet och accepterande av döden (Finding meaning) 

 Identifiera egna behov som professionell sjuksköterska (Preserving integrity) 

Att identifiera egna behov som professionell sjuksköterska berör alla de övriga delarna i 

modellen. 

 Målsättningen i ovanstående omvårdnadsmodell stämmer väl in på Carnevalis (1996, s. 24) 

omvårdnadsmodell, den så kallade Balansmodellen, som beskriver att det trots svår sjukdom 

går att hitta en balans i det dagliga livet för såväl patient som närstående genom att 

sjuksköterskan å ena sidan utgår från den aktuella situationen och å andra sidan de inre och 

yttre resurser som finns att tillgå. 

 

3 Problembeskrivning 

Som beskrivits ovan ökar antalet patienter som får palliativ vård i hemmet. Av studierna 

framgår att den palliativa vården i hemmet ofta bygger på att närstående deltar i vårdarbetet 

och att livssituationen påverkas för dessa närstående. Det är angeläget att ta fram en samlad 

bild av hur närståendevårdarna upplever sitt dagliga liv vid palliativ vård i hemmet för att 

kunna planera och genomföra bästa möjliga omvårdnad av närståendevårdarna. Om inte 

närståendevårdarnas upplevelser av den palliativa vården i hemmet belyses, finns en risk, att 

de professionella vårdarna inte medvetandegörs om närståendevårdarnas behov. Detta kan få 
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negativa konsekvenser för omvårdnaden som kan komma till uttryck i att närståendevårdarna 

upplever onödigt lidande. 

 

4 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur närstående upplever sin situation i den palliativa 

hemsjukvården. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt för denna studie har Carnevalis (1996, s. 22) omvårdnadsmodell, 

Dagligt Liv <-> Funktionellt Hälsotillstånd, den så kallade Balansmodellen, använts. 

Omvårdnadsmodellen omfattar såväl patienten som dennes närstående och utgår från att det 

går att hitta bra balans i det dagliga livet även vid allvarliga hälsoproblem och 

funktionsrubbningar. Modellen kan liknas vid en våg, där ena vågskålen innehåller det 

dagliga livets krav och den andra vågskålen de inre resurser (funktionell förmåga) och yttre 

resurser som finns tillgängliga. Av modellen framgår, att dagligt liv och funktionellt 

hälsotillstånd interagerar med och är beroende av varandra. Det dagliga livet inverkar på hur 

patienten eller de närstående kan eller måste fungera och tydliggör kraven på den funktionella 

förmågan. I sin tur inverkar den funktionella förmågan på patientens eller närståendes 

möjlighet att leva sitt dagliga liv. Detta innebär att när sjuksköterskan identifierar uppgifter i 

patientens eller närståendes dagliga liv ska hon automatiskt tänka på den funktionella förmåga 

som krävs för att klara av uppgifterna eller omvänt, om uppgifterna berör det funktionella 

tillståndet ska tankarna automatiskt riktas mot det dagliga liv som kan påverka eller påverkas 

av den funktionella förmågan (Carnevali, 1996, s. 22). 

 Enligt Carnevali (1996, s. 23-36) kan det ömsesidiga beroendet mellan dagligt liv och 

funktionell förmåga liknas vid en balansvåg. Patientens och/eller närståendes livskvalitet är 

beroende av förmågan att vidmakthålla en effektiv och tillfredsställande balans mellan det 

dagliga livets krav och de inre och yttre resurser som finns tillgängliga för att tillmötesgå 

dessa krav.  

 Kravvågskålen innehåller:  

 Aktiviteter – Upplevelser som påverkar eller påverkas av hälsotillståndet.  

 Händelser – Upplevelser som påverkar eller påverkas av hälsotillståndet. 
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 Förväntningar och Förpliktelser från patienten eller närstående eller från andra 

personer.  

 Omgivning, där patienten och/eller närstående lever sitt dagliga liv.  

 Värderingar, övertygelser, seder och bruk, det vill säga faktorer som kan skapa 

konflikt.  

 Resursvågskålen innehåller:  

 Funktionell förmåga (inre resurser), exempelvis styrka, uthållighet, 

sinnesförnimmelser, sinnesstämning, kunskap, motivation, mod, färdigheter och 

kommunikation. 

 Yttre resurser, exempelvis bostad, grannskap, kommunikationsmöjligheter, 

människor, material, tekniska hjälpmedel, teknologi, transport, pengar och husdjur.  

  

 Enligt modellen baseras definitionen av hälsobegreppet inte på om individen är sjuk eller 

frisk utan om det finns en balans som främjar välbefinnande och livskvalitet oavsett 

hälsotillstånd: ”Hälsa är ett tillstånd av balans mellan å ena sidan hälsorelaterade krav i 

dagligt liv och å andra sidan funktionell förmåga och yttre resurser, så att fysiskt, psykosocialt 

och andligt välbefinnande befrämjas och individen känner tillfredsställelse med sin 

livskvalitet” (Carnevali, 1996, s. 25).  

 Modellen omfattar ett synsätt som sjuksköterskan kan nyttja för att organisera persondata i 

diagnoser och för att planera omvårdnadsbehandling. Sjuksköterskans uppgift innefattar att 

hjälpa såväl patienten som dennes närstående att balansera krav och resurser i det dagliga livet 

(Carnevali, 1996, s. 24). 

 

 

6 Metod 

Studien genomförs som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att skapa en 

litteraturöversikt över kunskapsläget inom ett visst omvårdsrelaterat område eller om ett 

problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde/kompetensområde (Friberg, 2012). I en 

litteraturstudie är alltså litteraturen informationskällan. Litteraturstudier ska genomföras med 

samma noggrannhet och trovärdighet som de primära studierna som återges. De ska 

exempelvis granskas utifrån vilka metoder som använts (Olsson & Sörensen, 2011, s. 145 ). 

Den valda litteraturen kvalitetsgranskas och analyseras och sammanställs därefter i en 
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beskrivande översikt (Friberg, 2012). I en litteraturöversikt kan ingå studier med såväl 

kvantitativ som kvalitativ forskningsmetod (Segesten, 2012). 

 

6.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i två faser – den inledande och den egentliga (Östlundh, 

2012). Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Medline. Den inledande 

litteratursökningen inleddes med att identifiera sökord, som var riktade mot ämnesvalet: 

palliative care, palliative home care, home care, patient, caregiver, family caregiver, family, 

relatives, next of kin och experience. Översättning av närstående gav ordet relative. 

Synonymer till relative söktes via engelskt lexikon, vilket resulterade i family och next of kin. 

Därefter gjordes några helt “fria” sökningar med dessa sökord: hur sökorden kombinerades, 

trunkering, användning av boolesk sökteknik med operatorerna AND, OR och NOT, 

fritextsökningar samt med olika inklusions- och exklusionskriterier, såsom Abstract, Full text, 

Peer reviewed, tidsspann (Östlundh, 2012). Vid dessa sökningar identifierades ytterligare 

några vanligt förekommande begrepp: end of life, terminally ill och cancer. 

 Efter den inledande litteratursökningen genomfördes den egentliga litteratursökningen. I 

sökningarna i Cinahl gjordes avgränsningarna Abstract och Peer reviewed samt med 

tidsspannet 1995-2012 för att inte få för gamla artiklar. Peer reviewed innebär att artikeln 

publicerats i en vetenskaplig tidskrift men behöver inte betyda att den är vetenskaplig. 

Kontroll att artikeln är vetenskaplig måste därför göras i fältet för dokumenttyp i den 

bibliografiska posten (Östlundh, 2012). I Pubmed gjordes avgränsningarna Abstract och 

tidsperiod tio år i två sökningar och enbart Abstract i en sökning. I Medline gjordes en 

sökning med Abstract och tidspannet 1995-2012 och en sökning med enbart Abstract. 

Sökstrategin omfattade såväl fritextsökningar som sökning med boolesk sökteknik med 

operatorn AND samt användande av trunkering. Efterhand som sökningarna genomfördes 

noterades antalet svar och hur många som verkade vara intressanta att gå vidare med.  

 

6.2 Urval 

Tio sökningar genomfördes vilka framgår av sökmatrisen i bilaga 1. På dessa sökningar 

erhölls totalt 832 träffar. Alla titlarna lästes igenom. Många titlar stämde ej med syftet varför 

dessa ej närmare undersöktes. Abstracten för 33 artiklar lästes. Efter genomläsningen av 

abstracten kunde tre sållas bort på grund av språk, två som var litteraturstudier, fem som 

endast rörde patienten i palliativ hemsjukvård och elva för att de ej stämde med syftet. 
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Återstående tolv artiklar valdes för resultatsammanställningen, eftersom de är relevanta för 

syftet (Friberg, 2012).  

 Urvalet omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa studier. I urvalet ingår artiklar från 

Australien, Canada, Italien, Japan och Sverige för att få ett bredare perspektiv på frågan hur 

närstående upplever sin situation i palliativa hemsjukvård. 

  

6.3 Analys 

Artiklarna granskades enligt Friberg (2012) för att se om de var av god kvalitet. Mall för 

kvalitetsgranskningen framgår av bilaga 3. Kvalitativa metoder resulterar i verbala 

formuleringar, skrivna eller talade. Kvantitativa metoder resulterar i numeriska observationer 

(Backman, 2008, s. 33). Alla artiklarna hade god kvalitet, dock var syftet inte tydligt 

presenterat i en artikel och i en annan artikel saknades metoddiskussion. Alla artiklarna hade 

någon form av etiska kommentarer, antingen genom godkännande från en etisk kommitté 

eller så fanns en beskrivning av etiska ställningstaganden.  

 Därefter lästes artiklarna igenom två gånger för att få en samlad bild av deras innehåll och 

en resultatmatris togs fram, se bilaga 2. Artiklarnas resultat genomlästes på nytt för att hitta 

vad som var gemensamt och vad som skilde dem åt. Alla aspekter dokumenterades och de 

aspekter som var relevanta för mitt syfte valdes ut för att sedan sorteras. Innehåll i aspekterna 

som handlade om samma sak sorterades in under olika preliminära områdesrubriker. 

Sorteringen resulterade i tio områden. Det fanns en viss överlappning mellan en del av 

områdena varför ytterligare en genomgång gjordes, varefter sju områden återstod. Dessa sju 

områden blev resultatets subkategorier. I nästa steg söktes övergripande områden, 

huvudkategorier. Tre huvudkategorier urskildes: Påverkan på närståendevårdarens liv; 

Förändrad livssituation för familj/närstående; Närståendes samspel med vårdteamet. Under 

huvudkategorin Påverkan på närståendevårdarens liv sorterades följande subkategorier in: 

Närståendes erfarenheter av att vårda; Fysiska och psykiska påfrestningar för de närstående. 

Under huvudkategorin Förändrad livssituation för familj/närstående sorterades följande 

subkategorier in: Påverkan på familj/närstående; Ekonomiska och materiella konsekvenser för 

familjen. Under huvudkategorin Närståendes samspel med vårdteamet sorterades följande 

subkategorier in: Vårdteamets stöd; Information/Kommunikation mellan närstående och 

vårdteamet; Vårdteamets arbetssätt. 
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6.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska bedömningar är obligatoriska enligt lag (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86).  

Grundläggande etiska frågor i samband med deltagande i forskningsprojekt handlar om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 84). 

Utvalda artiklar har granskats av etiska kommittéer eller innehåller etiska överväganden. 

Vissa artiklar var mycket tydliga på den punkten, andra något vagare. En annan viktig aspekt 

avseende etiken inom forskning handlar om trovärdigheten avseende upphovsman. 

Vetenskapsrådets grupp för etik har urskilt fem grupper av vetenskaplig oredlighet, nämligen: 

Oredlighet i samband med hantering av data och källmaterial och vetenskaplig metod; 

Plagiering – att använda något som någon annan gjort och presentera det som om det är ens 

eget; Oredlighet i samband med publicering; Oredlighet i samband med intressekonflikt; 

Bristande omdöme och olämpligt beteende (Olsson & Sörensen, 2011, s. 89). Dessa etiska 

förhållningssätt har strikt följts i arbetet. Det finns dock alltid en risk att en författare gör ett 

selektivt urval av studier som passar den egna ståndpunkten. Det är av stor vikt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt i urvalet av studierna, vid läsningen av de utvalda studierna samt i 

själva skrivandet (Friberg, 2012). Jag har ansträngt mig att förhålla mig till detta. Då alla de 

valda artiklarna utom en som är på svenska, är författade på engelska, finns det en risk för 

missuppfattning på grund av felaktig översättning. Engelsk-svenskt lexikon användes vid 

översättningen av artiklarna för att minimera denna risk. 

 

7 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de huvud- och subkategorier som identifierades i analysfasen. 

 

7.1 Påverkan på närståendevårdarens liv  

7.1.1 Närståendes erfarenheter av att vårda 

I en studie av Borstrand och Berg (2009) framkommer att även om de närstående kunde dela 

ansvaret med vårdteamet, upplevde de en utsatthet som innebar att de inte var införstådda 

med vården och de kände stora påfrestningar. De närstående upplevde att de tjänstgjorde 

dygnet runt. Det fanns närstående som inte kunde hantera den tekniska apparaturen, vilket 

medförde att patienten inte blev smärtlindrad, vilket i sin tur ledde till osäkerhet hos den 

närstående (Borstrand & Berg, 2009). En annan svårighet för närståendevårdaren är att se hur 

patienten försämras och ibland vågade närstående inte sova för att de fruktade att något skulle 

hända med patienten (Hudson, 2004). 
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 Närstående som vårdade svårt sjuk make/maka i hemmet ignorerade ofta sina egna behov 

av sömn, vila, ordentlig mat och sociala kontakter. Beroenden och behov hos den sjuke 

maken/makan styrde livet för den vårdande makan/maken. Utrymmet för vardagligt liv med 

en struktur på dagen innehållande arbete, ritualer, familjeroller, vanor och identitet 

förändrades till okända rutiner som innebar nya roller, kompetenser och förväntningar (Fisker 

& Strandmark, 2007). Även Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström och Ternestedt (2011) fann 

i sin studie, att den närståendes egna behov åsidosattes och att dennes utrymme krympte. 

Fokuseringen på patientens alla behov resulterade ibland i att närståendevårdaren hade 

problem med att separera patientens erfarenheter från sina egna, när de talade om dagligt liv. 

Rytmen i det dagliga livet var beroende av patientens hälsosituation. En studie av Carlsson 

(2010) visar också att närstående lade sina egna intressen åt sidan i vårdandet av patienten.  

 Betydelsen av egen tid för att orka fortsätta som vårdgivare betonas i en studie av 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002). På motsvarande sätt visar en studie av Hudson 

(2004), att många närstående hävdade att de hade väldigt lite tid för sig själva, vilket gjorde 

deras roll svår. Resultatet i Hudsons (2004) studie visar också att egen sjukdom gjorde det 

svårt att vara vårdgivare. Ett annat resultat i den studien visar att många närstående var 

bekymrade över, att de inte hade den rätta kunskapen för att hantera patientens symtom 

adekvat. 

 Två studier visar i sina resultat, att det fanns både positiva och negativa erfarenheter och 

aspekter på att vara närståendevårdare. I en studie av Morasso, Costantini, Di Leo, Roma, 

Miccinesi, Franco Merlo och Beccaro (2008) framkommer att 65 procent av de närstående 

hade negativa erfarenheter av att vara vårdare medan 33 procent hade positiva erfarenheter. I 

en studie av Hudson (2004) visar resultatet, att 60 procent hade åtminstone någon positiv 

aspekt på att vara vårdare medan resterande inte kunde finna något alls positivt i rollen som 

vårdare. Resultatet i en studie (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007) visar, att de flesta 

närstående rapporterade, att de kände sig kompetenta och förtroliga med att självständigt ta 

hand om sin make/maka. 

 Brobäck och Berterö (2003) visar i sitt resultat att närståendevårdare upplever att ansvaret 

för vården i hemmet vilar på dem och att det är en tung börda att bära. Det är alltid patienten 

som står i fokus men den närstående vill uppfattas och erkännas som en del av teamet. De vill 

bli uppfattade som en person. I en studie (Morasso et al., 2008) visar resultaten, att 

närståendevårdaren upplevde en positiv självkänsla och en personlig utveckling i samband 

med vårdandet. 
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7.1.2 Fysiska och psykiska påfrestningar för den närstående 

Milberg, Strang och Jakobsson (2004) visar i sin studie att närståendevårdare kände vanmakt 

och hjälplöshet när de såg patientens lidande och hur denne vissnade bort. Detta i sin tur 

skapade en känsla av otillräcklighet som resulterade i både fysiska och psykiska symtom 

exempelvis huvudvärk, muskelspänning, aptitlöshet, depression och på ett djupare plan 

existentiella och sociala aspekter såsom känslor av skuld, ilska och ensamhet. 

 Otillräcklighet är det fenomen som genomsyrar alla resultaten i en studie av Brobäck och 

Berterö (2003). Närstående uttryckte att den dubbla uppgiften att vårda och vara närstående 

orsakade stress och trötthet. Vårdandet medförde betydande fysiska och sociala konsekvenser 

för dem själva. De närstående ville inte visa patienten att de var bekymrade, ledsna eller arga. 

Därför hittade de olika strategier att hantera dessa känslomässiga reaktioner. De bet ihop och 

försökte leva sina liv som om inget hade hänt. De närstående kände också stor osäkerhet 

eftersom de inte hade erfarenhet av att vårda. De var rädda att göra fel. Även Carlsson (2010) 

fann i sin studie att närstående var mycket trötta. Tröttheten orsakades av bekymmer, 

osäkerhet, patienternas lidande och att de hade många krav på sig själva. Tröttheten gav brist 

på motivation, känslor av otillräcklighet, apati och depression. Carlander et al. (2011) visar att 

trötthet och muskelspänningar hos närståendevårdaren manifesterades i ilska mot andra 

familjemedlemmar och känslor av otillräcklighet. Tankar på att använda våld mot andra 

familjemedlemmar dök upp men de realiserades aldrig. Sådana tankar var exempel på 

”förbjudna” tankar och känslor som inte stämde med den ideale vårdaren. Känslor av 

rastlöshet och att vara uttråkad förekom också. 

 Morasso et al. (2008) fann i sin studie att de tyngsta orsakerna till negativa erfarenheter av 

vårdande var emotionellt lidande samt vårdbördan. Vanmakt, ilska, ånger, fruktan och skuld 

var också negativa upplevelser men var inte så vanliga. I Fisker och Strandmarks (2007) 

studie visas att närståendevårdare känner stor vanmakt. De negligerar sina egna behov, vilket 

resulterar i stress, brist på sömn, trötthet och viktminskning. De egna primära behoven 

upplevs som oviktiga i förhållande till att hålla löftet om att vårda den sjuke i hemmet.  

 I Borstrand och Bergs (2009) studie framkommer att de närstående upplevde utsatthet för 

att de inte var helt införstådda med vårdandet och upplevde sin situation känslofylld, fysiskt 

krävande och uttröttande. Känslor av otrygghet, hjälplöshet och osäkerhet förekom i olika 

situationer. Påfrestningarna var stora i samband med exempelvis den chock de fick då 

vårdteamet presenterades som ett palliativt team. Då bekräftades att livet gick in i sista fasen 

för patienten. Känslor av skuld och svek kom fram när vårdteamet frågade om den närstående 

ville vara med och omhänderta den avlidne patienten och den närstående inte ville det. 
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 Jo et al. (2007) visar i sin studie att den vårdande maken/makan upplevde det positivt att 

vårda sin make/maka men de identifierade många negativa konsekvenser också, såsom 

trötthet, olust, depression, ilska och sorgsenhet. I Wennman-Larsen och Tishelmans (2002) 

studie anger de närstående osäkerhet som en gemensam nämnare i deras olika erfarenheter av 

vårdandet. 

 

7.2 Förändrad livssituation för familj/närstående 

7.2.1 Påverkan på familj/närstående 

Närstående bedömde att det var fördelaktigt för såväl patienten som för närståendevårdaren 

samt för familjen i övrigt att palliativ vård gavs i hemmet (Sano, Maeyama, Kawa, Shirai, 

Miyashita, Kazuma & Okabe, 2007). I en studie av Jo et al. (2007) visar resultatet, att nästan 

alla närståendevårdare upplevde betydande förbättringar i familjerelationerna och i relationen 

till maken/makan genom vårdgivandet och att vårdgivandet förde makarna närmre varandra. 

På motsvarande sätt uttryckte den sjuke maken/makan, att vårdandet av en närstående hade en 

positiv påverkan på deras liv. I en annan studie (Morasso et al. 2008) framkommer att 

familjens sammanhållning ökar genom närståendevården samt att banden till den sjuke 

maken/makan stärks. Ett annat resultat i samma studie visar att vård av en närstående också 

kan orsaka skada i familjebanden då exempelvis en gift son valde att vårda sin mamma, vilket 

föranledde hans fru att ta ut skilsmässa. Sano et al. (2007) visar också på att banden till 

patienten stärktes genom närståendevården. Resultatet i den studien framhåller dock att det är 

viktigt att relationen till patienten var bra innan vårdandet inleddes. 

 Resultatet i Jo et al. (2007) studie visar att närståendevårdare rapporterade svårigheter att 

fråga om hjälp från övriga familjen och vänner eftersom de inte ville belasta dem. Å andra 

sidan tyckte närståendevårdare att det kunde bli för många som ville vara med i vårdandet. Av 

samma studie framkommer, att närståendevårdare såg en utmaning i att få tiden att räcka till. 

Deras dagar fylldes av både dagliga aktiviteter och omvårdnad av patienten. Dessutom skulle 

tiden räcka till att hantera tider hos läkaren för patienten. 

 Det är uppenbart att en förändring för en familjemedlem också påverkar situationen för 

andra familjemedlemmar. Exempelvis kan den närstående ha vuxna barn som vill stödja och 

uppmuntra sin mor eller far på olika sätt i dennes vårdande. Detta kan vara svårt då den 

närstående försöker bibehålla en balans i familjesituationen och inte vill besvära barnen med 

sina problem. Ibland bor barnen långt från sina föräldrar och det försvårar stödet. Allt detta 

medför att närståendevårdaren verkligen försöker att fungera och leva som vanligt, det vill 

säga att fungera som en ”normal” familj (Brobäck & Berterö, 2003). På samma sätt visar 
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Wennman-Larsen och Tishelman (2002) i sin studie att närståendevårdare försökte att hantera 

sin osäkerhet genom att sträva efter sådant som tidigare var tecken på normalitet. De sade ofta 

”så som vi brukade” eller ”som normalt”, när de beskrev vad de ville uppnå eller ifråga om 

hur de föredrog att hantera såväl känslosamma som praktiska frågor. 

 I en studie av Fisker och Strandmark (2007) framkommer att de väsentligaste 

erfarenheterna hos närståendevårdarna handlade om det kärleksfulla löftet mellan makar. 

Löftet, som gavs mellan två makar, bestod i att den överlevande lovade att den svårt sjuke 

skulle få stanna hemma under den sista tiden av sin sjukdom och om möjligt också få dö i 

hemmet. I samma studie framkommer att altruism finns inbäddat i löftet som gavs av den 

efterlevande maken/makan. Löftet gavs på grund av närhet, kärlek, respekt och 

självständigheten som kan erhållas i hemmet jämfört med vård på sjukhus. Löftet innebar ett 

etiskt dilemma för den närstående maken/makan, när den sjuke blev medvetslös eller hade 

svåra smärtor och inte kunde ta medicin och möjligheterna för lindring i hemmet hade 

uttömts. Trots att det blev påfrestande för den närstående att delta i vårdandet av sin sjuke 

make/maka, kände de stor tillfredsställelse över att de hållit sitt löfte till största möjliga 

utsträckning.  

 Brobäck och Berterö (2003) visar i sin studie att närstående blev chockerade när en 

cancerdiagnos bekräftades. Ofta förekommer känslor av att inte vara beredda när de kastas in i 

en helt ny situation. De närstående poängterade att de behövde tid för att förbereda sig och 

även för att acceptera den nya situationen att bli vårdare. De upplevde svårigheter i att dels 

vara en part i en relation och dels vara en part i vårdandet. De ansträngde sig hårt att anpassa 

sig till den nya situationen men det är en stor förändring och involverar många förändringar i 

livssituationen och dess rutiner. Carlander et al. (2011) fann att närståendevårdaren ibland 

fick tänja sina gränser för intimitet och privatliv. Ett exempel var en syster som tyckte det var 

besvärande när hennes bror blev inkontinent och behövde blöjor. 

 

7.2.2 Ekonomiska och materiella konsekvenser för familjen 

Att vara sjukskriven eller tjänstledig för att kunna vårda en närstående kan resultera i negativa 

ekonomiska konsekvenser (Brobäck & Berterö, 2003). I Wennman-Larsen och Tishelmans 

(2002) studie framkommer att närstående oroade sig över nya kompetenser som de måste 

kunna hantera exempelvis ekonomiska färdigheter eller hushållsgöromål. De närstående 

oroade sig också för att de inte skulle kunna behålla viktiga delar av sitt liv, exempelvis sin 

sommarstuga, på grund av ekonomiska eller praktiska problem. 
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 När palliativ vård ges i hemmet innebär det ibland att mycket utrustning och tekniska 

hjälpmedel behövs. Ofta är det så många hjälpmedel och utrustningsdelar att den närstående 

inte vet vart dessa ska förvaras. Vissa hjälpmedel är omfångsrika som till exempel blöjor, 

katetrar, bandage och rullstol. Konsekvensen kan bli att ett rum måste användas som förråd i 

stället för att nyttjas för de ändamål som ursprungligen var tänkta. I vissa fall krävdes viss 

ombyggnad för att hantera förvaringen av all utrustning (Brobäck & Berterö, 2003). Fisker 

och Strandmark (2007) visar i sin studie att patientens behov att vara sängliggande kunde 

förändra hemmet. Vardagsrummet kunde bli ett sjukrum, där både patienten och den 

närstående sov. Allteftersom sjukdomen framskred kunde hemmet bli alltmer 

institutionaliserat. 

 En närstående utmålade livfullt hur hon och hennes man använde trial-and-error-teknik för 

att hitta en komfortabel stol åt den sjuke maken och för att hitta mat som han kunde äta 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

7.3 Närståendes samspel med vårdteamet 

7.3.1 Vårdteamets stöd 

Många av studierna visar att närstående är nöjda med vårdteamets stöd (Borstrand & Berg, 

2009; Fisker & Strandmark, 2007; Jo et al., 2007; Morasso et al., 2008; Sano et al., 2007). 

Medan i Hudsons studie (2004) framkommer att den professionella vården inte var särskilt 

stödjande. 

 Tack vare vårdteamets stöd kände närstående att de blev inbjudna att vara delaktiga i 

patientens omvårdnad och att de delade ansvaret med teamet. De närstående kände 

tacksamhet för den trygghet som stödet från vårdteamet möjliggjorde och de kände stor tillit 

till vårdteamet. Teamets patientansvariga sjuksköterska hade en betydande roll för såväl 

patienten som för de närstående, då hon hade möjlighet att hjälpa till med det mesta som 

efterfrågades. Det var inga längre väntetider och hjälp gavs snabbt oavsett tidpunkt på dygnet. 

De närstående var tacksamma för det stöd som gavs efter att patienten avlidit (Borstrand & 

Berg, 2009).  

 I en studie framkom såväl positiva som negativa synpunkter på vårdteamets stöd. De 

närstående hade uppfattningen att kommunens vårdtjänster var mycket tillgängliga och att de 

svarade väl mot patientens behov. Den personcentrerade vården i hemmet uppskattades. De 

närstående visste vilka de skulle kontakta om problem uppstod i vårdandet av 

familjemedlemmen. Det fanns negativa synpunkter på att vårdteamet ibland lovade mer stöd 
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än vad de sedan kunde tillhandahålla (Brazil, Bainbridge, Ploeg, Krueger, Taniguchi & 

Marshall, 2012). Resultatet i ytterligare en studie visade på både positiva och negativa 

synpunkter på det professionella vårdteamet. De närstående uttryckte tacksamhet och 

uppskattning för den service som vårdteamet gav men de hade ofta svårt att få svar på de 

frågor de hade. Dessutom tydliggjordes vikten av att vårdteamet inser och förstår både 

patientens och den närståendes perspektiv om de framgångsrikt ska kunna möta deras behov 

(Jo et al., 2007). I en studie framkom det att det kunde vara svårt att få hjälp med nattvak 

(Borstrand & Berg, 2009). En annan studie visade att det kunde vara svårt att få tillgång till 

behövd vård utanför normal arbetstid (Brazil et al., 2012). 

 Wennman-Larsen och Tishelman (2002) visar i sin studie att de närstående hade små 

förväntningar på det professionella vårdteamet i övergångsprocessen från att vara närstående 

till att vara vårdare. De närstående ansåg sig själva ha det fulla ansvaret för den dagliga 

vården och ansåg att vårdteamets uppgift var mer relaterad till att ge medicin, råd om mat 

samt att skaffa fram tekniska hjälpmedel. I studien framkom inga spontana kommentarer om 

att vårdteamet skulle vara ett bra stöd i känsliga frågor. Carlsson (2010) fann att stödet från 

vårdteamet ökar i slutet av patientens liv. Carlander et al (2011) fann att känslor av 

otillräcklighet hos de närstående vårdarna ökade, när de förringades av de professionella 

vårdarna, exempelvis om dessa tog för givet att de närstående skulle ha speciell kunskap som 

de faktiskt inte hade. 

 

7.3.2 Information/Kommunikation mellan närstående och vårdteamet 

Borstrand och Berg (2009) beskriver att det första mötet med vårdteamet hade stor betydelse 

för de närstående. De närstående upplevde att det fanns gott om tid och att vårdteamet var 

vänliga och att det fanns plats för humor. Vårdteamet visade på hög yrkesskicklighet och 

kommunikationen och rapporteringen mellan vårdarna i teamet kom såväl patient som 

närstående tillgodo. Några närstående gav uttryck för att de inte var införstådda med hur dålig 

patienten var förrän sista levnadsveckan. De åtgärder som vårdteamet satte in medförde att de 

närstående trodde att patienten skulle leva mycket längre än vad som sedan blev fallet. De 

närstående fick inte information förrän det var uppenbart att livet snart var slut. De 

efterfrågade inte själva informationen utan tog för givet att vårdteamet skulle förstå att ge 

denna information tidigare. Enkel skriftlig information om sorgearbetet i samband med att 

patienten avled efterfrågades (Borstrand & Berg, 2009).  

 Brobäck och Berterö (2003) kom fram till att många närstående fick den information de 

behövde och visste vad som skulle hända men de närstående gav uttryck för att de var 
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tvungna att vara aktiva på egen hand för att få information. De menade att om du inte frågar, 

får du inget svar. Andra närstående i samma studie frågade inte, även om de ville veta. De 

trodde inte att vårdteamet hade tid. Ett sätt att få information om hur man tar hand om sin 

sjuke släkting kan vara att vara närvarande och se hur vårdteamet gör. Brobäck och Berterö 

(2003) fann att de närstående kände sig värdelösa och hjälplösa om de inte fått utbildning och 

information kring sjukdomsförlopp och om olika hjälpmedel och vilket stöd de kan få. De 

fann att adekvat information om sjukdomen är viktig, eftersom den är grunden för att såväl 

patienten som den närstående ska kunna fatta bra beslut om behandling och även i bredare 

personliga och sociala frågor. Av resultatet i en studie (Jo et al., 2007) framgår att god 

kommunikation med vårdteamet spelar en viktig roll i formandet av en positiv uppfattning av 

den formella vården eftersom den möjliggör att få information och få sina angelägenheter 

adresserade. I Wennman-Larsen och Tishelmans (2002) studie framhålls vikten av att de 

närstående har någon att prata med och att information från vårdteamet är av stor vikt. Enligt 

denna studie var de närstående nöjda med vårdteamets information. 

 

7.3.3 Vårdteamets arbetssätt 

Jo et al. (2007) framhåller att närstående rapporterat att den service och vård som vårdteamet 

gav ofta var fragmenterad och att den inte var koordinerad och kontinuerlig. Ofta var det så att 

en i vårdteamet inte var medveten om vad någon annan i vårdteamet hade gjort. 

Rapporteringen mellan de olika vårdgivarna i teamet fungerade inte alltid. Jo et al. (2007) 

visade också i sin studie att de närstående upplevde att det var viktigt att det var kontinuitet i 

vårdandet från vårdteamet, det vill säga att vård och service skulle levereras av samma person 

under hela vårdtiden. Även Borstrand och Berg (2009) och Brazil et al. (2012) framhåller att 

det ofta förekom bristande kontinuitet hos vårdteamet. Brazils et al. (2012) studie visar att det 

gavs många negativa synpunkter på de praktiska arrangemangen och organisationen av 

vården. De närstående visste inte vem som skulle komma, hur ofta eller när. Brazil et al. 

(2012) rapporterar dock även en positiv syn på vårdteamet från de närstående som tyckte, att 

kommunens vårdtjänster var mycket tillgängliga och svarade väl mot befintliga behov. 

 

8 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion 

Valet av ämne för denna litteraturstudie härrör ur intresset att få närståendevårdares 

perspektiv på hur det är att delta i den palliativa vården av en döende i hemmet. Resultatet 
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diskuteras under följande rubriker: Påverkan på närståendes situation; Närståendes behov av 

stöd, information och utbildning; Omvårdnad av den närstående.  

 

8.1.1 Påverkan på närståendes situation 

Resultatet från litteraturstudien visar att palliativ vård i hemmet påverkar hela familjen och i 

synnerhet närståendevårdarens liv. Det viktigaste och mest framträdande resultatet är 

närståendevårdarens känslor av otillräcklighet. Dessa ledde till känslor av osäkerhet, vanmakt, 

hjälplöshet, trötthet och andra känslor som kunde vara svåra att hantera. Dock framkommer i 

resultatet att det även förekom positiva upplevelser i att vårda en närstående i hemmet. 

Framför allt var det viktigt att hålla löftet till den som var sjuk att få vårdas hemma så långt 

som möjligt och att förhoppningsvis få dö hemma. Andershed och Ternestedt (2001) fann att 

det var naturligt för många av de närstående att vara nära patienten och ta ansvar för att se till 

att patientens situation var så bra som möjligt. Det gav mening åt den tid de tillbringade 

tillsammans i sista fasen av patientens liv. I Cronfalk, Strang och Ternestedts (2009) studie 

framgår att närståendevårdaren har stor betydelse för att kunna erbjuda palliativ vård i 

hemmet. 

 Resultatet från litteraturstudien visar också att många nya situationer uppstår för den 

närstående och att de upplever den första tiden omvälvande. Detta stämmer med Brazil, 

Bédard, Willison och Hodes (2003) studie, som tydliggör, att närståendevårdare ofta är dåligt 

förberedda på graden av intensitet i samband med vård av en döende och att bördan kan få 

betydande konsekvenser för närståendevårdaren. I en studie (Brännström et al., 2007) 

framkommer att närståendevårdare ställs inför många nya känslomässiga och praktiska frågor 

när de lever med en person med livshotande sjukdom. Livet blir komplicerat och den 

närstående upplever minskad känsla av frihet och ökad känsla av ansvar. Strävan att förmedla 

välmående och vitalitet innebär att anpassa sitt dagliga liv till den sjukes behov och tillstånd.  

 Om patienten var lugn, positiv, trygg och hade förtroende för att det fanns någon sorts 

lösning på de problem som uppstod upplevde närståendevårdaren att hon eller han hanterade 

sin situation bra (Milberg & Strang, 2011). Milberg och Strang (2011) pekar på ytterligare en 

konsekvens av att ge palliativ vård i hemmet, nämligen att det uppstod en konflikt mellan de 

egna behoven av vila och uppgiften att stödja sin närstående släkting eller vän. Resultatet från 

denna litteraturstudie innehåller många studier med olika beskrivningar av hur närstående 

försökte få balans i sitt liv, det vill säga att försöka leva ett så normalt liv som möjligt trots 

påfrestningarna av vårdbördan och av att följa patientens försämring. Proot et al. (2003) kom 

fram till motsvarande i sin studie. Den visar att det krävs kontinuerligt balanserande för den 
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närstående mellan vårdbördan och förmågan att hantera den. Ett antal faktorer, exempelvis 

fruktan, otrygghet och ensamhet påverkar möjligheten att uppnå balans. Att fortsätta med 

tidigare aktiviteter kan minska vårdarens sårbarhet och kanske skydda mot trötthet och 

utbrändhet. Enligt Carnevalis (1996, s. 24) omvårdnadsmodell går det att uppnå balans i det 

dagliga livet för såväl patient som närstående trots svår sjukdom och tung arbetsbörda. För att 

vara behjälplig i att uppnå en så bra balans som möjligt i det dagliga livet måste 

sjuksköterskan utgå från den aktuella situationen och anstränga sig att hitta de inre och yttre 

resurser som kan underlätta situationen och vidta åtgärder utifrån dessa resurser. 

 

8.1.2 Närståendes behov av stöd, information och utbildning 

Resultatet från litteraturstudien visar att det var av mycket stor vikt för de närstående, att ha 

tillgång till och få stöd av det palliativa vårdteamet. Dock förekom det såväl positiva som 

negativa synpunkter på hur det fungerade. I Linderholm och Friedrichsens (2010) studie 

beskriver de närstående att de inte skulle klarat av att ta hand om patienten utan det 

professionella teamet. Studien framhåller också betydelsen av att bygga en relation med det 

professionella teamet och att det var viktigt för det professionella teamet att identifiera de 

närståendes egna behov och få dem att känna sig delaktiga i vården av patienten. På 

motsvarande sätt framhåller Brazil et al. (2003) att de professionella vårdarna måste vara 

uppmärksamma på det potentiella hotet mot närståendevårdarens hälsa. Utmattade 

närståendevårdare kan potentiellt bli framtida vårdmottagare, vilket kanske kan undvikas om 

lämpligt stöd ges.  

 Sjuksköterskans kompetens och förmågor har stor betydelse för att identifiera de 

omvårdnadsbehov som föreligger inte bara hos patienten utan också hos närståendevårdaren. 

WHO (2012) tydliggör att den palliativa vården bland annat innebär att erbjuda stödsystem 

som hjälper även familjen att hantera sin situation och sin sorg. I flera studier i resultatet kom 

det fram att det professionella vårdteamet inte alltid räckte till och att närståendevårdarna vid 

flera tillfällen inte fick rätt stöd och hjälp. Alla närstående är unika och har därmed olika 

behov. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan i det palliativa vårdteamet har förmågan att 

uppmärksamma dessa olika behov för att kunna ställa omvårdnadsdiagnoser och föreslå 

omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa den närstående till bättre balans i sitt dagliga liv. Enligt 

Carnevalis omvårdnadsmodell (1996, s. 26) är det av vikt att kunna identifiera de unika behov 

som varje individ har. Exempelvis kan tio olika individer reagera på tio olika sätt på en 

likartad situation. Besluten om omvårdnadsåtgärder ska baseras på data om den enskilde 

patienten och inte på en allmän omvårdnadsaktivitet. Kompetensbeskrivningen för 
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legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) tydliggör bland annat att sjuksköterskan 

självständigt ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning, 

omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av 

vården. Sjuksköterskan ska också tillgodose basala och specifika omvårdnadsbehov såväl 

fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga. 

 Resultatet från litteraturstudien innehåller flera aspekter rörande informationen från det 

professionella vårdteamet. Att få bra information underlättade för de närstående men att inte 

få rätt information i rätt tid och att inte få svar på sina frågor, skapade onödigt lidande hos 

många närstående. På samma sätt skapade bristen på utbildning i patientens sjukdom känslor 

av osäkerhet och otillräcklighet hos de närstående. I Milberg och Strangs (2007) studie 

framkommer att informativt, emotionellt och praktiskt stöd från det professionella vårdteamet 

underlättade för familjen att hantera situationen. En viktig aspekt på hälsofrämjande agerande 

var att vårdteamet gav information och lyssnade. Sjuksköterskan har en central roll i det 

palliativa vårdteamet när det gäller att ge information till patient och närstående. Enligt 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående och andra på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska också kunna ge stöd och 

vägledning i dialog med patient och närstående för att möjliggöra optimal delaktighet i vård 

och behandling och sjuksköterskan ska kunna informera och undervisa patienter och 

närstående och förvissa sig om att de har förstått given information. 

 

8.1.3 Omvårdnad av den närstående 

Av resultatet i litteraturstudien framkommer att många närståendevårdare drabbas av 

påfrestningar som resulterar i såväl fysiska som psykiska symtom samt påverkan på sociala 

och existentiella aspekter. Vidare framkommer att närståendevårdare ofta ignorerar egna 

behov och att det inte finns tillräckligt med egen tid för dem. Brännström et al. (2007) fann att 

det ansvar närståendevårdaren kände i att ständigt vara tillgänglig ibland kunde bli för tungt 

att bära. De kunde känna att de var för svaga att hantera ett sådant ansvar. Resultatet i 

litteraturstudien tar också fram att egen sjukdom hos närståendevårdaren begränsar dennes 

förmåga att vårda. Vidare framkommer i litteraturstudiens resultat att om närståendevårdarna 

blir sedda av det professionella teamet känner de sig bekräftade och delaktiga men om de 

förringas ökar deras känslor av otillräcklighet. Likaså framkommer i resultatet av 

litteraturstudien att närståendevårdare kan drabbas av känslor av otillräcklighet och vanmakt 

om de inte har tillräcklig kunskap om patientens sjukdom och hur de ska vårda patienten.  
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 Resultatet från litteraturstudien tar fram vikten av att den professionella vården och i 

synnerhet den patientansvariga sjuksköterskan identifierar inte bara patientens behov utan 

också den närståendes. På så vis blir det möjligt att hitta omvårdnadsåtgärder som riktar sig 

mot den närstående också. Det är inte orimligt att anta att närstående visar en alltför positiv 

attityd gentemot de professionella vårdarna av rädsla att förstöra relationen med dem. Det är 

därför av stor vikt att sjuksköterskan beaktar detta när hon bedömer de närståendes behov. 

Med tanke på hur utsatta de närstående är förefaller det rimligt att försöka identifiera 

omvårdnadsåtgärder som kan ge dem energi att fortsätta i sin roll som vårdare. Cronfalk et al. 

(2009) framhåller vikten av att genom olika stödstrategier öka livskvaliteten hos de 

närstående. Ett exempel kan vara att ge dem fot- eller handmassage i hemmet, vilket visade 

sig ge närstående känslan av att bli omhändertagna, kroppskvalitet och sinnesfrid. Det 

möjliggjorde för dem att uppnå inre styrka, fysisk styrka och existentiellt välmående i sitt 

dagliga liv. Milberg, Rydstrand, Helander och Friedrichsen (2005) fann att deltagande i 

stödgrupper under pågående palliativ vård i hemmet medförde att närstående upplevde ökat 

stöd och ökad kunskap samt en inre styrka.  

 Den process där sjuksköterskan integrerar och analyserar information för att identifiera och 

göra bedömningar avseende omvårdnadsfenomen kan beskrivas som en diagnostisk process. 

Den diagnostiska processen inkluderar kliniskt resonemang som resulterar i en bedömning. 

Bedömning och beslut är två distinkta faser i beslutsprocessen vid omvårdnadsdiagnos 

(Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2005). Florin et al. (2005) beskriver olika tillvägagångssätt att 

göra diagnos på, bland annat ett sätt som föreslagits av Carnevali (1996, s. 124-128, 143-144) 

som innebär att uttrycka diagnosen i fri text för att beskriva den unika situationen.  

 Carnevalis (1996, s. 22) omvårdnadsmodell, Daglig liv <-> Funktionellt hälsotillstånd-

modellen, åskådliggör hur omvårdnadsdiagnoser kan ställas. Modellen handlar om att 

identifiera såväl krav som resurser hos både patienten och den närstående.  

 Carnevali (1996, s. 38) pekar på vikten av att sjuksköterskan uppträder så att patienter och 

närstående uppmuntras att känna tilltro till sjuksköterskornas kompetens som vårdgivare inom 

omvårdnadsområdet och tydliggör att sjuksköterskor har förmågan att ta fullt ansvar för 

kvaliteten på hälso- och sjukvården inom detta område. Sjuksköterskorna ska i både ord och 

handling målmedvetet informera om de specifika områden där individer eller familjer har bäst 

nytta av att vända sig till sjuksköterskor i hälsoangelägenheter. Enligt Carnevali (1996, s. 38) 

kan patienter och närstående behöva informeras om vilka typer av data sjuksköterskorna 

måste få tillgång till för att identifiera resurser eller problem i hälsorelaterat dagligt liv. På 

motsvarande sätt framgår det av Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för 
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legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ska ha förmåga att aktivt förebygga hälsorisker 

och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer; identifiera och bedöma patienters 

resurser och förmåga till egenvård och undervisa och stödja patienter och närstående i syfte 

att främja hälsa och att förhindra ohälsa samt motverka komplikationer i samband med 

sjukdom, vård och behandling. 

 Det finns en risk att fokus på fysiska symtom ökar risken för att andra former av lidande 

kan få för lite uppmärksamhet (Milberg & Strang, 2007). För att uppnå bästa möjliga 

livskvalitet för patient och närstående måste det medicinska patologirelaterade perspektivet 

och planeringen av smärtlindringen integreras med omvårdnadsperspektivet på funktioner i 

det dagliga livet (Carnevali, 1996, s. 39). Sjuksköterskan behöver kunskaper inom många 

olika områden för att kunna främja optimal hälsa som innefattar fysiskt, psykosocialt och 

andligt välbefinnande. Utöver grundläggande kunskaper i patologi behöver sjuksköterskor ha 

specifika kunskaper om hur patologi påverkar olika funktioner hos patienter och närstående, 

om behovet av yttre resurser och om vilka områden i det dagliga livet som påverkas, det vill 

säga kunskaper om hur man hjälper individer och familjer att leva med sjukdomar och deras 

behandling (Carnevali, 1996, s. 41). 

  

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur närstående upplever sin situation i den palliativa 

hemsjukvården. Att genomföra en litteraturstudie var ett bra sätt att få en uppfattning om 

befintligt kunskapsläge inom detta ämnesområde. Litteratursökningen visade, att det finns ett 

antal studier gjorda i det valda ämnet. Detta är intressant då det indikerar att ämnet är under 

utforskning. Tidsspannet 1995-2012 valdes för sökningarna. Resultaten visade, att endast en 

bråkdel av artiklarna var mellan 1995-1999. Studier i ämnet verkar ha tagit fart sedan 

millennieskiftet. Tidsspannet kunde ha begränsats till de senaste tio åren. 

 Intressanta artiklar kan ha missats på grund av brist på sökningar efter synonymer till 

sökorden via tesaurus/MeSh. 

 De valda artiklarna för litteratursammanställningen var alla relevanta och adekvata för 

syftet. Av de utvalda artiklarna hade sju använt kvalitativ forskningsmetod, två kvantitativ 

och tre både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Resultaten från kvalitativa studier 

grundar sig på ett litet antal individer och ett stort antal variabler och studierna går på djupet 

och gäller specifika miljöer och omständigheter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). I 

kvantitativa studier däremot grundar sig resultaten på stort antal individer och ett begränsat 
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antal variabler och resultaten är generella och variablerna entydiga, valida och reliabla 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). 

 Ingen begränsning gjordes i ursprungsland för artiklarna i sökningarna för att få en bredd i 

underlaget. Utöver Sverige valdes artiklar från Italien, Canada, Japan och Australien. Därmed 

blev flera världsdelar representerade. Dessa länder har ungefär samma levnadsstandard som 

Sverige, varför det var intressant att se vad studierna i dessa länder kommit fram till. 

Resultaten visade på stora likheter mellan de olika länderna och världsdelarna. Jag uppfattade 

dock att Canada har andra regler för vem som står för kostnaderna för medicin och viss 

utrustning. Sju av de tolv valda artiklarna var från Sverige, vilket var ett medvetet val, 

eftersom de belyser situationen i det egna landet. I sökresultaten fanns artiklar från länder som 

inte har samma levnadsstandard som i Sverige. Ingen sådan artikel valdes ut. Att inkludera 

någon sådan artikel hade kanske påverkat resultatet.  

 Analysfasen var omfattande. Kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna var 

tidskrävande. Vissa artiklar hade en tydlig struktur och var enkla att granska medan andra var 

mindre strukturerade och något svårare att granska. Kategoriindelningen var också ett 

moment som var tidskrävande. Ett skäl till detta var att de olika kategorierna i viss mån 

överlappade varandra.  

 

9 Slutsats 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att närstående som deltar i vårdandet av en svårt sjuk 

person som får palliativ vård i hemmet har såväl positiva som negativa upplevelser av att vara 

informell vårdgivare. Mest framträdande var att de närstående upplevde en känsla av 

otillräcklighet, vilket i sin tur bland annat ledde till känslor av osäkerhet, trötthet och 

vanmakt. Närståendevårdarna hade ett stort behov av stöd, information och utbildning från det 

professionella vårdteamet för att klara sin uppgift. De närstående är unika individer med sina 

erfarenheter, behov och resurser. För att möjliggöra ett så bra liv som möjligt för de 

närstående, är det viktigt, att sjuksköterskan har förmågan att uppmärksamma de enskilda 

individernas behov och finna omvårdnadsåtgärder som kan lindra och möjliggöra någon form 

av balans i de närståendes vardagsliv. Denna litteraturstudie visar att Carnevalis 

omvårdnadsmodell kan vara ett stöd i detta arbete.  

 Eftersom palliativ vård i hemmet är en växande företeelse anser jag att det behövs mer 

forskning kring hur de närstående upplever sin roll som vårdare samt hur sjuksköterskan kan 

förbättra livssituationen för närståendevårdare inom palliativ hemsjukvård. 
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Artiklar som använts i resultatdelen har markerats med en ’*’. 
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl 

 

palliative home 

care AND 

relative* AND 

experience* 

50 5 

Cinahl palliative home 

care AND family 

AND experience 

117 1 

Cinahl family experience 

caring for 

terminally ill 

patients with 

cancer 

26 1 

Cinahl ”palliative home 

care” AND 

”family”AND 

”patient” 

21 1 

Cinahl family caregiver 

AND patient AND 

palliative home 

care  

59 2 

Pub Med  palliative home 

care AND relative 

AND experience 

272 0 

Pub Med  ”end of life ” 

AND ”palliative 

home care”  

32 0 

PubMed next of kin AND 

experience AND 

palliative home 

care 

6 1 

Medline palliative home 

care AND 

relative* AND 

experience* 

63 0 

Medline palliative home 

care AND family 

AND experience 

186 1 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Borstrand, I., & 

Berg, L. 
Next-of-kin’s 

experience 

from a 

palliative 

home nursing 

team. 
 

2009, Sverige, Nordic 
Journal of Nursing 

Research & Clinical 

Studies . 

Belysa närståendes 

erfarenheter av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam. 
 

Kvalitativ studie. Tretton 

närstående, varav åtta män och 

fem kvinnor, intervjuades. 

Intervjuerna genomfördes fyra 

till tolv månader efter att 

patienten avlidit. Närstående 

skulle varit maka/make eller 

sambo till patienten. 

Ljudbandsinspelningarna skrevs 

ut snarast efter intervjuerna. En 

kvalitativ innehållsanalys 

genomfördes. Meningsbärande 

enheter identifierades och 

kondenserades och sorterades in 

i kategorier. 
 

Ett övergripande tema tacksamma för 

tryggheten trots upplevelse av utsatthet 

identifierades. Detta tema omfattar sex 

kategorier: Att förlita sig på vårdarna i teamet, 

Att bli inbjuden och få stöd i vårdandet, Att dela 

ansvaret med teamet, Att inte vara införstådd, 

Att uppleva påfrestningar och Att få stöd efter 

vårdtiden. Närstående upplevde sin situation 

känslofylld, fysiskt krävande och uttröttande. 

De var mycket nöjda med stödet de fick men 

upplevde sämre tillgänglighet kvällar och nätter. 

Det framkom också negativa synpunkter kring 

otillräcklig information, bristande kontinuitet, 

dåligt bemötande och hjälplöshet, när patienten 

blev sämre. 

Brazil, K., 

Bainbridge, D., 

Ploeg, J., 

Krueger, P., 

Taniguchi, A., & 

Marshall, D. 

Family 

caregiver 

views on 

patient- 

centred care at 

the end of life. 

2012, Canada, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Utvärdera patientcentrerad 

palliativ vård utifrån den 

närståendevårdarens 

perspektiv. 

Kvantitativ studie. Studien 

genomfördes som en 

enkätundersökning och 243 

närstående till patienter som 

dött och som fått palliativ vård i 

hemmet erhöll enkätformuläret, 

varav 111 närstående fullföljde 

enkäten. Enkäten avsåg de fyra 

senaste veckorna i patientens 

liv. Deskriptiv och inferential 

statistik i dataanalysen. 

Närstående hade både positiva och negativa 

synpunkter på den palliativa vården i hemmet. 

De närstående tyckte, att kommunens 

vårdtjänster var mycket tillgängliga och svarade 

väl mot patientens förändrade behov. De 

närstående visste också vilka de skulle kontakta 

när problem uppstod. Dock hade de en del 

negativa synpunkter på de praktiska 

arrangemangen och organisationen av vården. 

Det var dålig kontinuitet och de närstående 

visste inte vem som skulle komma, hur ofta och 

när. Det fanns också en uppfattning, att de 

kommunala vårdarna var snabba att säga att 

något var möjligt, där det sedan visade sig inte 
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vara det. Det framkom också ett missnöje med 

att få bra vård utanför normala arbetstider. De 

flesta närstående var mycket positiva till den 

patientcentrerade vården och tyckte att 

sjuksköterskorna var lyhörda för patienternas 

olika behov. 

Brobäck, G., & 

Berterö, C. 

 

How next of 

kin experience 

palliative care 

of relatives at 

home. 

 

2003, Sverige, European 

Journal of Cancer Care. 

 

Identifiera och beskriva de 

närståendes erfarenhet av 

palliativ vård i hemmet. 

 

Kvalitativ studie. Giorgis 

fenomenologiska metod 

användes. Sex närstående 

intervjuades, varav fem var 

maka/make och en var barn till 

patienten. Minst två veckors 

vårdtid krävdes för deltagande i 

studien. De som deltog i studien 

hade vårdat sin anhörige från 

två veckor upp till ett år. 

 

Det fenomen som identifierades är en känsla av 

otillräcklighet hos den närståenden vårdaren. 

Denna känsla genomsyrar alla de fem teman 

som observerades: anpassning, medvetenhet, 

uppfattas som en person, känslomässiga effekter 

och känslor av osäkerhet. Närstående åtar sig 

ofta rollen som informell vårdare trots att det 

innebär betydande psykiska, fysiska, sociala och 

ekonomiska konsekvenser för dem själva. De 

har ett stort behov av stöd, information och 

utbildning om patientens cancersjukdom och 

även stöd efter dödsfallet.  

Carlander, I., 

Sahlberg-Blom, 

E., Hellström, I., 

& Ternestedt, BM 

The modified 

self: family 

caregivers’ 

experiences of 

caring for a 

dying family 

member at 

home. 

2011, Sverige, Journal 

Of Clinical Nursing. 

Utforska situationer i det 

dagliga livet som utmanar 

vårdgivarens självbild vid 

vård av en döende 

familjemedlem i hemmet. 

Kvalitativ deskriptiv studie. 

Intervju av tio 

närståendevårdare som vårdat 

en döende familjemedlem i 

minst fyra veckor. Intervjuerna 

genomfördes 6-12 månader efter 

dödsfallet. Tre makor, tre 

makar, tre döttrar och en syster, 

alla i åldersspannet 36-71 år, 

intervjuades. I analysen 

identifierades mönster. 

Tre mönster karaktäriserar närståendevårdarnas 

dagliga liv, vilka påverkar deras självbild: 

utmanande ideal, uttänjda gränser och 

ömsesidigt beroende. Trötthet och 

muskelspänningar resulterade i ilska mot andra 

familjemedlemmar och en känsla av 

otillräcklighet. De närstående var tvungna tänja 

på sina gränser för intimitet och privathet. Den 

sjuke var beroende av närståendevårdaren som i 

sin tur upplevde ett starkt beroende till den 

sjuke. 

Carlsson, ME. The 

significance of 

fatigue in 

relatives of 

palliative 

patients. 

2010, Sverige, Palliative 

& Supportive Care. 

 

Undersöka innebörden av 

trötthet bland närstående till 

palliativa patienter. 

 

En pilotstudie med både 

kvalitativ och kvantitativ metod 

och med deskriptiv cross-

sectional design avseende 

palliativ vård både i hemmet 

och på hospice. Studien 

omfattade fyra öppna frågor 

rörande närståendes upplevelse 

av trötthet. Studierna gjordes 

De närstående var mycket trötta och 

identifierade bekymmer, osäkerhet, patienternas 

lidande och många krav på sig själva som 

vårdare som orsak till tröttheten. Konsekvenser 

av tröttheten var brist på motivation, känslor av 

otillräcklighet, apati, egna intressen åsidosattes 

och depression. För informell vårdare i sent 

palliativt skede krävs mer uppmärksamhet från 
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under en dag i hemmet eller på 

hospice och 73 närstående 

deltog. Analys enligt 

Krippendorffs teknik. 

den professionella vården. 

Fisker, T., & 

Strandmark, M. 

Experiences of 

surviving 

spouse of 

terminally ill 

spouse: a 

phenomeno-

logical study 

of an altruistic 

perspective. 

2007, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Belysa närståendes 

erfarenheter av att i hemmet 

vårda en maka/make som är 

obotligt sjuk och döende 

samt att beskriva 

närståendes behov av 

palliativt stöd från 

distriktssköterskan. 

Kvalitativ studie. Åtta intervjuer 

genomfördes, varav sex kvinnor 

och två män i åldrarna 52-69 år. 

De intervjuade hade vårdat en 

svårt sjuk döende make/maka i 

hemmet inom de senaste 6-18 

månaderna. Intervjuerna 

analyserades utifrån Giorgis 

fenomenologiska deskriptiva 

analysmetod. 

Löftet att vårda maken/makan sågs som ett 

heligt löfte som måste hållas eftersom den sjuke 

endast hade kort tid kvar att leva. Löftet blev 

dock ett kritiskt dilemma när den sjuke blev 

medvetslös, hade svåra smärtor eller inte kunde 

ta medicin. Den vårdande maken/makan 

åsidosatte sina egna primära behov i sin 

självuppoffrande roll, vilket resulterade i stress, 

brist på sömn, trötthet och viktminskning. De 

kände dock stor tillfredsställelse över att de 

hållit sitt löfte till största möjliga utsträckning. 

De var nöjda med det stöd de fick av de 

professionella vårdarna och av egna nätverk. De 

kände dock maktlöshet, när smärtlindringen inte 

var tillräcklig.  

Hudson, P. Positive 

aspects and 

challenges 

associated 

with caring for 

a dying 

relative at 

home…includi

ng 

commentary 

by Coyle N. 

2004, Australien, 

International Journal of 

Palliative Nursing. 

Undersöka närståendes 

utmaningar och positiva 

synpunkter avseende att 

stödja en släkting eller vän 

som vårdas för cancer i 

hemmet. 

Kvalitativ studie i form av en 

substudie till en större 

randomiserad studie. Fyrtiosju 

semistrukturerade intervjuer 

med den närstående, som pekats 

ut av den sjuke, genomfördes. 

Medelåldern hos dessa var 60 

år. De berörda patienterna 

antogs ha en återstående livstid 

på minst tolv månader. 

Intervjuaren skrev ner svaren 

som matades in i datorn för en 

tematisk analys. 

Ofta angivna utmaningar var den närståendes 

egna sjukdom, brist på nödvändig kunskap för 

att hantera patientens symtom på ett korrekt sätt, 

att den professionella vården inte var särskilt 

stödjande, att följa patientens försämring och att 

inte ha någon egen tid. 60 procent av de 

närstående rapporterade någon positiv synpunkt 

på att delta i vården av den sjuke. Övriga var 

orubbliga i sin syn på att det inte fanns några 

positiva aspekter. 

Jo, S., Brazil, K., 

Lohfeld, L., & 

Willison, K. 

Caregiving at 

the end of life: 

perspectives 

from spousal 

caregivers and 

care. 

2007, Canada, Palliative 

& Supportive Care. 

Undersöka såväl patientens 

som den vårdande 

makens/makans erfarenhet 

av palliative vård i hemmet. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer i 

hemmet av såväl patienter som 

närstående vårdande 

make/maka. Efter sållning 

återstod tio intervjuade par. Sju 

Vårdande make ansåg att vårdandet gav en 

förstärkning av familjerelationen men att det 

också förändrade hela livssituationen. De 

identifierade många negativa konsekvenser 

såsom trötthet, olust, depression, ilska, 

sorgsenhet, ekonomisk stress samt brist på tid. 
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recipients. vårdare var kvinnor och tre män 

och de var i åldern 58-87 år. 

Ljudbandsinspelningarna skrevs 

ut och resultatet kodades av två 

forskare, som ej deltagit i 

intervjuerna, oberoende av 

varandra. Därefter söktes 

konsensus. 

Vårdande make/maka uppskattade stödet från 

den professionella vården men kände, att den 

inte alltid räckte till. Ibland hade de svårt att be 

de professionella vårdarna om hjälp och de hade 

svårigheter med kommunikationen med dem. 

Koordineringen av den professionella vårdens 

olika delar var ibland bristfällig. Det framkom 

att de professionella vårdarna måste inse och 

förstå såväl patientens som den vårdande 

makens/makans perspektiv, om de 

framgångsrikt ska kunna möta deras behov. 

Milberg, A., 

Strang, P., & 

Jakobsson, M. 

Next of kin’s 

experience of 

powerless-

ness and 

helplessness in 

palliative 

home care. 

2004, Sverige, Support 

Care Cancer. 

Belysa erfarenheterna av 

vanmakt och hjälplöshet i 

den palliativa 

hemsjukvården sett ur de 

närståendes perspektiv. 

Både kvantitativ och kvalitativ 

metod användes i studien. En 

enkät med öppna frågor i 

kombination med en enkät med 

5-gradig svarsskala användes 

och 233 närstående svarade på 

enkäterna. De flesta var 

maka/make till den sjuke. 

Studien var cross-sectional med 

två grupper: en grupp där 

vårdandet pågick och en grupp 

där patienten hade dött 3-9 

månader före studiens 

genomförande. Analyserades 

genom kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. 

Att se patientens lidande och hur denne vissnar 

bort skapar vanmark och hjälplöshet hos den 

närstående. Detta ger en känsla av 

otillräcklighet som resulterar i både fysiska och 

psykiska symtom exempelvis muskelspänning, 

huvudvärk, aptitlöshet, depression samt på ett 

djupare plan existentiella och sociala aspekter 

såsom känslor av skuld, ilska och ensamhet. 

Vanmark och hjälplöshet beskrevs som en 

ytterst mångfacetterad känsla som resulterade i 

fyra huvudkomponenter i analysen: 

uppfattningen om patientens lidande; 

uppfattningen att patienten vissnar bort; känsla 

av otillräcklighet; reaktioner med djupare 

mening. 

Morasso, G., 

Costantini, M., Di 

Leo, S., Roma, S., 

Miccinesi, G., 

Franco Merlo, D., 

& Beccaro, M. 

End-of-life 

care in Italy: 

personal 

experience of 

family 

caregivers. A 

content 

analysis of 

open questions 

from the 

Italian Survey 

2008, Italien, Psycho-

Oncology. 

Beskriva känslomässiga och 

praktiska erfarenheter hos 

icke-professionella vårdare 

när de vårdar en döende 

familjemedlem med cancer. 

Studie med både kvalitativ och 

kvantitativ metod med öppna 

semistrukturerade 

intervjufrågor. Intervjuer 

genomfördes av 1231 

närståendevårdare till patienter 

som dött mellan 102-373 dagar 

före intervjun. De flesta 

vårdgivarna var make/maka 

eller barn. De skrivna svaren 

från de närstående vårdarna 

Uppfattningen hos de närstående vårdarna 

delades in i tre kategorier: Negativa 

erfarenheter, Positiva erfarenheter och Neutrala. 

Drygt 65 procent hade negativa erfarenheter och 

drygt 33 procent positiva erfarenheter och 

endast knappt två procent var neutrala. 

Emotionellt lidande och vårdbördan var de 

tyngsta orsakerna till negativa erfarenheter. 

Kraftlöshet och ilska stod för en ganska liten 

del. Likaså ånger, fruktan och skuld. Bland de 

positiva erfarenheterna var självkänslan, 
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of the Dying 

of Cancer 

(ISDOC). 

matades in i en databas och de 

transkriberade svaren 

analyserades enligt Garcias et 

al. ansats. 

vårdarens utveckling och familjens 

sammanhållning de mest framträdande 

orsakerna. Att ge vård till en döende släkting 

stärkte banden till denne. Vårdgivarna var nöjda 

med det stöd de fick från de professionella 

vårdarna. De som hänfördes till kategorin 

Neutrala angav att allt kändes naturligt. 

Sano, T., 

Maeyama, E., 

Kawa, M., Shirai, 

Y., Miyashita, M., 

Kazuma, K., & 

Okabe, T. 

Family 

caregiver’s 

experiences in 

caring for a 

patient with 

terminal 

cancer at 

home in 

Japan. 

2007, Japan, Palliative & 

Supportive Care. 

Klargöra vårderfarenheterna 

hos närståendevårdare i vård 

av obotligt sjuk patient i 

hemmet.  

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär skickades till 112 

närståendevårdare, varav 74 

svarade. Enkäterna gjordes 

mellan 6-24 månader efter att 

patienten hade dött. Medelålder 

på de närstående var 63 år. 

Sextio procent av de närstående 

var maka eller make till 

patienten. Analys genom 

deskriptiv statistik i tabellform 

utifrån enkätsvaren med hjälp 

av SAS for Windows ver. 9.1. 

De närstående ansåg att det var viktigt hur 

relationen till den sjuke var innan vårdandet i 

hemmet började. En stor del av de närstående 

upplevde ingen eller lite stress eller börda av att 

vårda. De kände att banden till den sjuke och till 

hela familjen djupnade under vårdperioden. 

Nästan hälften av de närstående var nöjda med 

de professionella vårdarna. De flesta närstående 

tyckte, att de själva hanterat vårdandet på ett bra 

sätt och i stort tyckte de att det var bra med vård 

i hemmet. 

Wennman-Larsen, 

A., & Tishelman, 

C. 

Advanced 

home care for 

cancer patients 

at the end of 

life: a 

qualitative 

study of hopes 

and 

expectations 

of family 

caregivers. 

2002, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Undersöka hur närstående 

resonerar kring sina 

förväntningar och 

möjligheter att ge vård åt sin 

svårt cancersjuka släkting i 

hemmet. 

Kvalitativ studie. Tio intervjuer 

genomfördes med elva 

närstående-vårdare, varav sju 

kvinnor och fyra män i åldern 

55 – 84 år. Intervjuerna spelades 

in och skrevs därefter ner. En 

jämförande dataanalys 

genomfördes. 

I övergångsprocessen från att vara närstående 

till att bli närstående-vårdare hade de närstående 

små förväntningar på det professionella 

vårdteamet. De ansåg sig själva ha det fulla 

ansvaret för den dagliga vården och att 

vårdteamets uppgift var mer relaterat till att ge 

medicin, ge råd om mat och skaffa tekniska 

hjälpmedel. Den nya situationen innebar att ta 

itu med uppgifter de saknade kunskap om. De 

kände stor osäkerhet i sin nya roll och strävade 

att uppnå ett så normalt liv som möjligt. De var 

nöjda med den information som vårdteamet gav. 

I övergången till att hamna i en ny livssituation 

uttryckte de närstående inte några förväntningar 

på det professionella vårdteamet. De kritiska 

frågor de tog upp handlade om att ha någon att 

prata med, att få egen tid, att hantera för dem 
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nya situationer exempelvis hushållsgöromål 

eller ekonomiska uppgifter. Några var också 

bekymrade över om de kunde behålla delar av 

sitt liv som ansågs känslomässigt viktiga, 

exempelvis sitt sommarhus. Ingen av de 

närstående vårdarna nämnde det professionella 

vårdteamet som ett möjligt stöd i känsliga 

frågor. 
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Bilaga 3, Mall för kvalitetsgranskning av artiklar 

 

 
Om ingen kommentar anges inom parentes avser granskningspunkten såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. 

 

- Finns det ett tydligt problem definierat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

- Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

- Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

- Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

- Hur är metoden beskriven? 

- Hur är undersökningspersonerna beskrivna? (Kvalitativa artiklar) 

- Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? (Kvantitativa artiklar) 

- Hur har data analyserats? (Kvalitativa artiklar) 

- Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? (Kvantitativa artiklar) 

- Hur hänger metod och teoretisk utgångspunkt ihop? 

- Vad visar resultatet? 

- Hur har författarna tolkat studiens resultat? (Kvalitativa artiklar) 

- Vilka argument förs fram? 

- Förs det några etiska resonemang? 

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

- Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 

 

 


