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”Vem ser mig?” 

En litteraturöversikt om närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård 
 

 

”Who sees me?” 

A literature review regarding next of kin’s experiences of palliative home 

care 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Inom den palliativa vården har möjligheten att få vårdas i hemmet ökat genom 

åren. Idag vet man att närstående utför betydande insatser inom vården och 

omsorgen och att deras insatser bedöms vara tidsmässigt mycket större än från 

den offentliga vården. Att vara närstående till någon som är sjuk är en 

upplevelse som är unik för varje enskild individ. Upplevelsen av isolering, att 

behöva ignorera sina egna känslor och kämpa för sin egen överlevnad kan 

uppstå hos de närstående som vårdar en sjuk i hemmet. 

 

Syfte: 

 

Att belysa närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård. 

 

Metod: 

 

En litteraturöversikt har gjorts baserad på elva vetenskapliga artiklar som 

granskats och analyserats. De databaser som använts vid artikelsökningen är 

Cinahl plus with Full Text, PubMed samt Medline with full text med sökorden 

Family, Palliative home care, Experiences och Sweden. Efter analysen av 

texterna i artiklarna framkom fyra teman, vilka var önskan att bli sedd av det 

palliativa vårdteamet, upplevelsen av maktlöshet, vikten av kommunikation 

och av att få information samt stöd och stödgruppens betydelse för de 

närstående. 

 

Resultat: 

 

Resultatet visar att många närstående känner sig förbisedda då en stor del av 

det palliativa vårdteamets fokus hamnar på den sjuke. Detta leder även till att 

de närstående upplever maktlöshet. Det palliativa vårdteamet kan genom god 

kommunikation och information få de närstående att känna sig 

uppmärksammande som individer samt att få bli inbjudna till delaktighet i 

vården av den sjuke. Något som också visat sig vara ovärderligt och bidrog till 

att skapa mening i det vardagliga livet för de närstående var stödet från 

omgivningen samt stöd i form av stödgruppsträffar tillsammans med andra 

närstående i liknande situationer. 

  



 
 

 
 

 

Diskussion: Diskussionen har baserats på de fyra teman som framkommit i resultatet och 

sedan relaterats till omvårdnadsteorin, Peaceful end-of-life theory samt 

konsensusbegreppen människa och vårdande. Betydelsen av kommunikation 

och information från det palliativa vårdteamet diskuteras, samt vikten av att 

göra de närstående delaktiga och uppmärksammade i vården av den sjuke. 

 

Nyckelord: 

 

Palliativ hemsjukvård, närstående, upplevelser, sjuksköterska. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Within palliative care the opportunity to receive care in the home has 

increased over the years. Today we know that next of kin’s perform 

considerable efforts in health and social care and that their efforts, based on 

time, are considered to be larger than the public services efforts. To be next of 

kin to someone who is ill is an experience that is unique to each individual. 

The experience of isolation, having to ignore their own feelings and fight for 

their own survival may occur in the next of kin who care for an ill person at 

home.  

 

Aim: 

 

To highlight next of kin’s experiences of palliative home care.  

 

Methods: 

 

A literature review has been conducted based on eleven scientific articles, 

which have been reviewed and analyzed. The databases used in the article 

search are Cinahl Plus with Full Text, PubMed and MEDLINE with full text 

using the keywords Family, Palliative home care, Experiences and Sweden. 

The analysis of the articles revealed four themes which were, a desire to be 

seen by the palliative care team, the experience of powerlessness, the 

importance of communication and receiving information and also support and 

the support group significance for the next of kin’s. 

 

Results: 

 

The results show that many next of kin’s feel neglected as a large part of the 

palliative care team's focus is on the sick person. This also leads to the next of 

kin experiencing powerlessness. The palliative care team can through good 

communication and information make the next of kin feel noticed as 

individuals and be invited to participate in the care of the sick person. What 

also proved invaluable and helped to create meaning in the everyday life of 

the next of kin was support from the surroundings and support in terms of 

support group meetings together with other next of kin’s in similar situations. 

 

Discussions: 

 

The discussion was based on the four themes that emerged from the results 



 
 

 
 

 

and has then been related to the middle-range theory, Peaceful end-of-life and 

also the central concepts of nursing, person and nursing. The importance of 

communication and information from the palliative care team are discussed, 

and also the importance of making next of kin’s participate in the care of the 

sick person and to be noticed. 

 

Keywords: 

 

Palliative home care, next of kin, experiences, nurse. 
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1. Inledning 

Under våra VFU placeringar har vi uppmärksammat att de närstående spelar en stor roll som 

informella vårdgivare i den palliativa hemsjukvården och att det läggs för lite fokus på dessa 

personer. Idag blir det vanligare att patienter får möjlighet att vårdas vid livets slutskede i sina 

egna hem. Närstående blir då i allra högsta grad involverade i den sjukes vård och 

livssituation därför är det viktigt att man som sjuksköterska också lägger fokus på dessa 

tappra individer genom att också ge dem tid och uppmärksamhet. Vi önskar därför med vår 

studie belysa de närståendes upplevelser av den palliativa vården som utförs i hemmet. 

 

2. Bakgrund 

För att skapa en förståelse för vad detta arbete kommer att handla om så presenteras i 

bakgrunden fyra begrepp. De begreppen är palliativ vård, palliativ hemsjukvård, närstående 

och deras betydelse i den palliativa vården samt närståendes upplevelser. 

 

2:1 Palliativ vård 

Vid en mätning år 2010 i Sverige avled ca 90 000 människor. Av dessa uppskattas cirka en 

tredjedel vara i behov av palliativ vård med allt ifrån kvalificerad smärtlindring till 

psykosocialt stöd (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010).  

En människas sista tid i livet kan, trots många svårigheter, komma att vara en värdefull tid 

för den sjuke och dennes närstående. Det som kan nämnas vara meningen med en ”god död” 

är bevarad integritet och självbild, att vara självbestämmande, att kunna värna om sociala 

relationer, att ha möjlighet till meningsskapande och se sammanhang samt en god 

symtomlindring. En god palliativ vård innebär att den utgår från den sjukes behov (SoS, 

2013).  

Ordet palliativ har sitt ursprung i det latinska ordet pallium, som betyder mantel. Vidare 

symboliserar ordet mantel den palliativa vårdens målsättning, som att ge värme, skydd och 

lindring då den kurativa vården inte längre är möjlig (Sundberg, 2011).  

Enligt World Health Organisation (WHO, 2014) grundar sig den palliativa vården på ett 

förhållningssätt som avser att öka livskvaliteten för både den sjuke och de närstående som får 

utstå de svårigheter som uppstår vid livshotande och obotlig sjukdom.   

Enligt Socialstyrelsen [SoS] (2013) ska den palliativ vården karakteriseras av en 

helhetssyn på människan. Det innebär att stödja den sjuke att leva med värdighet och med 

största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos.  
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Den palliativ vården ska även förebygga och lindra lidande för den sjuke. Detta ska göras 

genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av symtom. Målet med den palliativa 

vården är inte enbart att bidra till bästa möjliga livskvalitet för den sjuke utan även åt hens 

närstående (Beck-Friis & Strang, 2012).                

Att arbeta med ett palliativt förhållningssätt innebär att uppmärksamma alla fyra 

dimensioner, som är den fysiska, psykiska, sociala och den existentiella. Viktigt är då att 

minnas att människan är en odelbar enhet, att alla dimensioner påverkar varandra (Strang, 

2012). I en studie gjord av Appelin och Berterö (2004) lyfter även de fram vikten av att den 

palliativa vården ska uppmärksamma dessa fyra dimensioner men även vikten av att 

uppmärksamma den sjukes behov av medicin och omvårdnad samt andliga behov (Appelin & 

Berterö, 2004). Helhetsvården ska följa den sjuke och de närstående, hela vägen fram till 

döden (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009).  

I en parlamentarisk utredning (SOU 2001:6) anser man, utifrån människovärdesprincipen 

och WHO’s definition, att den palliativa vården ska luta sig på fyra hörnstenar:  

 Symtomkontroll: Att lindra smärta och andra svåra symtom med hänsyn till den sjukes 

integritet och självbestämmande. Symtomkontroll ska innefatta fysiska, psykiska, 

sociala, existentiella och andliga behov.  

 Teamarbete: Samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, kuratorer 

och andra yrkeskategorier. 

 Kommunikation och relation: Med målet att främja livskvaliteten för den sjuke. Att ha 

god inbördes kommunikation och relation inom och mellan teamet och i förhållande till 

den sjuke och dennes närstående. 

 Närståendestöd: Stöd till närstående ska ske under sjukdomen och även efter dödsfallet. 

Närstående bör även erbjudas att få delta i vården av den sjuke.  

De fyra hörnstenarna är goda redskap i arbetet med dimensionerna och helhetsvårdens som 

förhållningssätt (Strang, 2012). 

Idag vårdas svårt sjuka individer i livets slut med olika kombinationer av insatser. Dessa 

insatser kan variera över tid. Förutom att den palliativa vården utförs på speciella enheter som 

t.ex. hospice, så utförs även palliativ vård dels på slutenvårdsavdelningar på sjukhusen, dels i 

hemmet, med insatser från kommunen, primärvården och sjukhusen kombinerat med 

vårdperioder på sjukhus. Den palliativa vården ges även i kommunens särskilda boenden, så 

som servicehus, äldreboenden etc. (SoS, 2013). 

Individers tillstånd i livets slutskede kan se väldigt olika ut. I en del fall fordras 
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kvalificerade insatser dygnet runt, medan i andra fall fordras inga specifika palliativa insatser 

(SoS, 2013).  

I en artikel skriven av Franklin, Ternestedt och Nordenfeldt (2006) så ökar antalet äldre 

svårt sjuka i västvärlden. Med det i beaktande bör den palliativa vården utvecklas och utföras 

på fler vårdinrättningar. Traditionellt sätt har den palliativa våden nästan uteslutande 

tillämpats på människor med cancerdiagnos som dör på hospice eller till dem som behandlas 

på annat håll av specialiserade palliativa team. Palliativ vård bör utvecklas för att möta kraven 

för en åldrande befolkning och, när andra behandlingar har dragits tillbaka, bör palliativ vård 

vara tillgänglig. 

 

2:2 Palliativ hemsjukvård 

På vilken plats människor dör varierar kraftigt mellan olika länder. I Sverige dör människor 

mellan 65 och 75 år gamla oftast på sjukhus medan de allra äldsta, de över 80 år, oftare dör i 

särskilt boende. Studier av friska personer visar att majoriteten föredrar att vårdas och att dö i 

det egna hemmet. Liknande studier utförda bland svårt sjuka personer avslöjar att deras 

preferenser kan ändras över tid. Baserat på vad man vet idag, kan man fastställa att platser för 

vård i livets slut, inklusive platser för döden är för de allra flesta människor av stor betydelse 

(Falk & Jakobsson Ung, 2013).    

Vård av svårt sjuka och döende patienter har genom åren succesivt flyttat från sjukhusen 

till särskilda boenden men även till det egna hemmet. Möjligheterna att få avancerad 

medicinsk sjukvård i hemmet har ökat de senaste två decennierna (SoS, 2013). Med 

hemsjukvård i Sverige menar man sjukvård som utövas i den sjukes egna hem, med eller utan 

anhörigas delaktighet, med professionellt stöd. Förbättringen av den medicinska tekniken har 

inte enbart möjliggjort att många äldre lever längre idag än förr, utan även möjliggjort att 

sjukvården kan utövas i hemmet snarare än på sjukhus eller på institutioner. Satsningen på 

hemsjukvården har haft positiv inverkan på många, men dock inte på alla. Hemsjukvård är 

exempelvis ett tveksamt alternativ vid svår demenssjukdom (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  

Det väsentliga i den palliativa hemsjukvården är att ha en helhetssyn vilket innefattar både 

den sjuke och dess närstående inkluderas. Denna helhetssyn kan anses svår att tillämpa på 

institutioner men i hemsjukvården är den mer framträdande. Att vårda en sjuk och döende 

människa i hemmet väcker många tankar och funderingar hos de närstående. De närståendes 

tankar och funderingar är lika viktiga och måste ges tid att hantera av det palliativa 

vårdteamet, så som god smärtlindring och symtomkontroll är viktigt för den sjuke (Beck-Friis 
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& Jakobsson, 2012).   

För att hemsjukvården ska vara så välfungerande som möjligt, krävs det kommunikation 

mellan det palliativa vårdteamet och eventuella närstående, för att kunna bedöma närståendes 

förmåga att spela en aktiv roll i den palliativa hemsjukvården (Holmberg, 2006). Risken är 

annars stor att en alltför tung belastning läggs på de närstående, om kommunikationen uteblir 

och analys av svårigheter inte görs (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  

Kraven på den palliativa hemsjukvården är höga, bland annat så måste både den sjuke och 

de närstående önska att vården ska ske i hemmet och de närstående ska vara villiga att ställa 

upp och hjälpa till. Vården ska också kunna ges dygnet runt, alla dagar i veckan och det 

palliativa vårdteamet ska besitta en hög kompetens inom området (Beck-Friis & Jakobsson, 

2012). I det palliativa vårdteamet ingår läkare, sjuksköterskor, kuratorer och 

rehabiliteringspersonal (SOU 2001:6). Det är också viktigt att teamet ska kunna kompletteras 

av annan kvalificerad personal, såsom präst, diakonissa, onkolog, anestesiolog och 

tandhygienist (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).   

 

2:3 Närstående och deras betydelse i den palliativa vården 

I denna litteraturstudie kommer definitionen närstående att användas då det anses vara ett 

omfattande begrepp. En närstående är en person som står i en nära relation till den som är 

sjuk, oavsett hur släktskapet ser ut (Sundberg, 2011). Det kan också sägas att närstående är ett 

bredare begrepp på de personer som finns i den sjukes närhet (Östlinder, 2004). En närstående 

är en person som står nära den sjuke, det kan vara en vän eller en granne, lika väl som det kan 

vara en blodsbunden släkting (Jeppsson Grassman, 2003; Jonasson, Liss, Westerlind & 

Berterö, 2010). Familj och närstående är de personer som den sjuke själv anser vara det 

oavsett på vilket sätt de känner varandra. De som finns runt den sjuke och som deltar i vården 

kan räknas som närstående (Gueguen, Bylund, Brown, Levin & Kissane, 2009).  

Det är inte bara den som blivit sjuk som drabbas av det som inträffat utan livet vänds även 

uppochner för de närstående till den här personen (Sundberg, 2011). Därför att det viktigt att 

närstående alltid ges möjlighet att delta i vården av den sjuke (Jonasson et al., 2010). I en 

nyligen utförd studie av Wallerstedt, Andershed och Benzein (2013) framkommer att 

närstående som tar sig an rollen som vårdare av en svårt sjuk, gör detta bland annat för att 

uppfylla den sjukes önskan om att vårdas under livets slutskede i sitt egna hem. För de 

närstående innebar detta uppdrag en intention att ge den sjuke vård i en bekant miljö, med 

fokus på livskvalitet och möjlighet att finnas kvar i vardagen. De närståendes vilja att vårda 
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innebar även ett större engagemang för den sjuke, som en följd av ökande behov av hjälp. De 

flesta närstående framförde att de inte hade möjlighet att stanna med den sjuke dygnet runt, 

men de fann det oacceptabelt att en närstående var i fara att dö ensam i sitt hem, vilket bidrog 

till de närståendes vilja att ställa upp för den sjuke (Wallerstedt et al., 2013). Motiven som 

står bakom beslut om att vårda en svårt sjuk närstående kan gestaltas av en relation som 

bygger på ett långt liv av ömsesidig lojalitet. Men motivet kan även grundas i en pliktkänsla 

som uppstår och det blir en tung omsorgsbörda att axla (Jeppsson Grassman, 2003). Det 

senare motivet framgår i studien av Wallerstedt et al. (2013), där närstående vittnar om att 

beslut om att vårda den sjuke i livets slutskede inte alltid hade med viljan att göra utan i 

många fall handlade det om en moralisk plikt. I en studie av Newbury (2011) berättar 

närstående att de tog på sig rollen som vårdare trots att de egentligen inte ville det. Detta 

gjorde de för att den sjuke skulle må bra.  

Idag är det mer känt att närstående utför betydande insatser inom vården och omsorgen. De 

närståendes insatser bedöms vara tidsmässigt mycket större än den offentliga insatsen. 

Samhället vi lever i och lagstiftningen vi följer är starkt individfokuserad. Det innebär att 

sjuksköterskan av tradition fokuserar på patienten (Hellström & Carlander, 2010).  

Enligt WHO:s definition av palliativ vård så är det inte bara den sjuke som ska vara i fokus 

utan även de närstående, både under vårdtiden men även under sorgearbetet efter att den sjuke 

avlidit (WHO, 2014). Med hjälp av de närståendes utvärderingar av den palliativa vården, har 

vårdkvaliteten kunnat förbättras (Milberg, 2012).  

I dagens palliativa vård finns det fortfarande brister när det gäller stöd till närstående, detta 

skulle kunna bero på resursbrist men troligvis beror det på det synsätt som finns i dagens 

samhälle (Sundberg, 2011).    

Någon gång i livet kommer troligtvis alla vara närstående till någon som drabbats av 

ohälsa. Det blir allt vanligare att närstående tar på sig rollen som vårdgivare när någon som 

står dem nära drabbas av svår sjukdom. För hälso- och sjukvården är närstående, som är 

involverade i den sjukes liv och vård, en viktig grupp att ta hänsyn till, oavsett vilken relation 

de har till den som är sjuk. Att vara närstående till någon som är sjuk är en upplevelse som är 

unik för varje enskild individ (Östlinder, 2004). Att involvera och respektera närstående ses 

som en självklarhet om vården utgår från en humanistisk utgångspunkt, eftersom det är 

underförstått att tillståndet hos den som är sjuk också påverkar hens närstående (Milberg, 

2012). 
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2:4 Närståendes upplevelser 

Många närstående upplever att de måste härda ut i sin situation framförallt har de ett behov av 

att känna tillhörighet, behovet av att kunna kontrollera det dagliga livet samt behovet av stöd 

(Wester, Larsson, Olofsson & Pennbrant, 2013). Fyra teman som uppkom och som närstående 

upplevde som viktiga i den palliativa hemsjukvården var samordningen av till exempel 

läkemedel och hjälpmedel, kontinuitet i omvårdnaden, kompetens och medkänsla från det 

palliativa vårdteamet och vikten av bra och öppen kommunikation mellan den sjuke 

tillsammans med närstående och vårdteamet (Lees, Mayland, West och Germaine, 2014). I en 

studie gjord av Dosser och Kennedy (2012) visade det sig att upplevelser som att få känna sig 

värdefull och respekterad, att den sjuke fick ett värdigt slut och möjligheten för uppföljning 

efter dödsfallet fanns. Kommunikation med det palliativa vårdteamet var något som de 

närstående upplevde var väldigt viktigt men menade samtidigt att kommunikationen är något 

som behövde utvecklas inom vården.  

Känslan av att vara isolerad, behöva ignorera sina egna känslor och kämpa för sin egen 

överlevnad är upplevelser som kan uppkomma hos de närstående som vårdar en svårt sjuk i 

hemmet (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Andra närstående upplevde att det 

var viktigt att kunna känna sig trygg med det palliativa vårdteamet, att de blev inbjudna och 

fick möjlighet att vara delaktiga i vården av den sjuke, att de kunde förlita sig på det palliativa 

vårdteamet, möjlighet till stöd på under vårdtiden men även efter att den sjuke avlidit samt att 

information om den sjukes tillstånd ges tidigt i sjukdomsförloppet så att de närstående blir väl 

införstådda i vad som komma skall (Borstrand & Berg, 2009).  

 

3. Problemformulering 

På det sätt som vården är formad idag så är den patientcentrerad, vilket är positivt, men de 

närstående glöms ofta bort i sammanhanget. Idag vet vi att fler och fler närstående ställer upp 

och vårdar sina svårt sjuka nära och kära i hemmet. Dessa personer som finns hos den sjuke 

dygnet runt och utför omvårdnad behöver uppmärksammas mera. Utan dessa närstående 

skulle vårdandet i hemmet inte kunna vara möjligt. Det är tillsammans med de närstående 

som sjuksköterskan kan ge den sjuke en så bra sista tid i livet som möjligt. Att ha en god 

kommunikation mellan sjuksköterska och närstående är av största vikt då båda troligtvis vill 

det bästa för den som är sjuk. Därför vill författarna genom att göra denna litteraturstudie lyfta 
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fram dessa personer genom att undersöka hur de närstående upplever den palliativa 

hemsjukvården. 

 

4. Syfte 

Att belysa närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta examensarbete har konsensusbegreppen, människa och vårdande samt middle-range 

teorin peaceful end-of-life theory valts som teoretiskt utgångspunkt.  

Konsensusbegreppen människa och vårdande involverar förutom den sjuke, även 

närstående, där människan utgör medelpunkten för vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Vårdandet handlar om att ansa, leka och lära. Ansning syftar till att ge kroppsligt välbehag 

och renlighet. Lekandet står för tillit och tillfredsställelse och lärandet leder till utveckling. 

Att vårda är även att dela. Delandet går ut på att vara delaktig, att vara med och delta. I de 

närståendes fall innebär vårdandet att vara delaktiga i den sjukes livssituation (Eriksson, 

2000).  

För att själva vårdandet ska bidra till hälsa och välbefinnande krävs tillgång till den sjuke 

människans livsvärld. I den sjuke människans livsvärld ingår närstående. Genom att vårda 

med livsvärlden som grund vill man från vårdarens sida försöka se, ha förståelse för, och 

beskriva samt analysera och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård så som den upplevs av 

människor. Det kan ses vara av stort värde att inkludera närstående, vid exempelvis palliativ 

vård (Dahlberg & Segesten, 2010).           

Det är viktigt att lyfta fram att även närstående bör få fokus och uppmärksamhet i olika 

vårdsammanhang. Människor är beroende av samverkan med varandra och de närmaste är 

allra viktigast för de flesta. Särskilt vid långvarig och även obotlig sjukdom, är det vanligt att 

de närstående tar på sig en vårdande roll och är därmed en viktig person både för den sjuke 

men även för sjukvården. De närstående kan spela en avgörande roll för den sjukes möjlighet 

att bevara eller återvinna hälsa och upplevelse av välbefinnande, likväl som det kan ha en 

negativ inverkan på situationen (Dahlberg & Segesten, 2010).  

De valda konsensusbegreppen människa och vårdande lyser med sin närvaro i 

omvårdnadsteorin peaceful end-of-life theory som valts som teoretisk utgångspunkt i detta 

examensarbete, med motivationen att denna teori inte bara fokuserar på att ge den sjuke en 

fridfull och meningsfull sista tid i livet utan även inkluderar de närstående (Ruland & Moore, 
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1998). Denna omvårdnadsteori är en middle-range teori som innebär att teorin är 

skräddarsydd för specifika fenomen och kliniska situationer (Ruland & Moore, 1998).  

Utveckling av middle-range teorier tydliggör samband mellan teori, vård i praktiken och 

behandlingsresultat inom fokuserade områden (Hardin, 2014). 

 I tidigare middle-range teorier finner man riktlinjer gällande symtomkontroll och smärta 

men dessa teorier täcker sällan alla viktiga aspekter kring livets slutskede, såsom de 

närstående (Ruland & Moore, 1998). 

Peaceful end-of-life theory skapades av en grupp sjuksköterskor på en kirurgavdelning 

med fokus på obotligt sjuka individer med cancer diagnos. Bristen på tydliga riktlinjer för 

vård och stöd av obotligt sjuka och deras närstående gav upphov till initiativ om nya 

arbetsmetoder och en ny omvårdnadsteori. Med nya riktlinjer ville man fokusera på att ge den 

sjuke och de närstående en fridfull och meningsfull sista tid i livet. Teorin inriktar sig förutom 

på kunskap om symtomkontroll, även på vårdande attityder såsom bemötande, medvetenhet, 

känslighet och medkänsla (Ruland & Moore, 1998).       

Skaparna av teorin ansåg att en persons inställning till livets slut är i högsta grad en 

personlig upplevelse och hur sjuksköterskan vårdar, spelar stor roll för att skapa en så 

meningsfull sista tid i livet som möjligt både för den sjuke individen men även för dennes 

närstående. Sjuksköterskan ska kunna observera och tolka tecken som speglar den sjukes och 

dennes närståendes upplevelser av välbefinnande eller icke välbefinnande för att i sådana fall 

på lämpligt sätt ingripa (Ruland & Moore, 1998).      

Teorin sammanfattas i fem grundläggande kategorier. Dessa ska fungera som stöd i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete med närstående och den sjuka individen.  

 Närhet till närstående: genom att underlätta närståendes deltagande i vården när det 

finns önskemål om detta. Att bistå med information och möta närståendes sorg, 

bekymmer och frågor.   

 Upplevelse av värdighet och respekt: genom att inkludera närstående och den sjuke i 

beslutfattande om den sjukes vård. Behandla närstående och den sjuke med värdighet, 

empati och respekt. Uppmärksamma närståendes och den sjukes behov och önskemål 

för att bidra till upplevelsen av värdighet och respekt. 

 Upplevelse av fridfullhet: genom att bistå med känslomässigt stöd, inge förtroende, ge 

närstående och den sjuke vägledning i praktiska frågor. 

  Upplevelse av välbefinnande: genom att för den sjuke förhindra, övervaka och lindra 

fysiskt obehag, underlätta vila, avkoppling och förhindra komplikationer.  
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 Smärtfrihet/Fri från smärta: genom att övervaka och administrera smärtlindring och 

tillämpa farmakologiska och icke-farmakologiska insatser för att bidra till att den 

sjuke upplever sig smärtfri (Higgins & Hansen, 2014; Ruland & Moore, 1998). 

 

6. Metod 

I den här studien har en litteraturöversikt gjorts. En litteraturöversikt görs för att få en 

överblick på vad det tidigare har forskats på inom just det valda omvårdnadsområdet. Genom 

att göra en litteraturöversikt ges en uppfattning om vad som tidigare studerats, vilka metoder 

eller vilka teoretiska utgångspunkter som använts. (Friberg, 2012a).          

I denna litteraturöversikt har elva vetenskapliga artiklar använts. Majoriteten av artiklarna 

har en kvalitativ ansats då syftet med studien ämnar undersöka upplevelser och detta fångas 

bäst upp i kvalitativa studier (Friberg, 2012b). Även två kvantitativa studier valdes ut därför 

att de svarar på syftet, då frågeformulären som skickats ut till de närstående i studierna, även 

innehöll öppna frågor.  

 

6:1 Datainsamling 

Databaserna där de vetenskapliga artiklarna har sökts i är Cinahl plus with Full Text, PubMed 

och MEDLINE with Full Text då dessa databaser innehåller ett brett urval av vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnad (Karlsson, 2012). Sökningen började med en fritextsökning med 

sökorden ”Next of kin”, ”Experiences”, ”Palliative home care” och ”Sweden”. Då resultatet 

blev väldigt begränsat vid denna sökning så utökande vi den med att byta ut ”Next of kin” till 

sökordet ”Family members”. Då det inte heller gav tillfredställande resultat så valdes istället 

sökordet ”Family” ut. De sökord som tillslut valdes var ”Family”, ”Experiences”, ”Palliative 

home care” och Sweden”. Dessa sökord valdes för att de ansågs lämpliga för att svara på 

syftet som valts. I samtliga sökningar har en tidbegränsning gjorts från år 2000 och framåt för 

att få tillgång till så färsk forskning som möjligt. 

 

6:2 Urval 

Det är viktigt att urvalet av studierna är relevanta för syftet och att de väljs ut med omsorg 

(Friberg, 2012a). För att bedöma studiernas kvalitet har följande frågor använts vid 

granskning: Vad syftet var och om det var tydligt formulerat, vilken metod som använts, vad 

resultatet visar samt hur forskarna har tolkat studiens resultat (Friberg, 2012b).   
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De artiklar som valdes ut presenteras i bilaga 1. I sökningarna som gjordes i Cinahl plus 

with Full Text inkluderades att artiklarna skulle vara skriva på engelska. ”Peer reviewed” 

lades också till för att säkerhetsställa att studierna var vetenskapligt granskade. Peer reviewed 

är endast ett hjälpmedel för att veta att artiklarna är vetenskapligt granskade, författarna har 

sedan läst artiklarna för att slutgiltigt säkerhetsställa att de är granskade. I PubMed 

inkluderades kriterierna att artiklarna skulle vara skriva på engelska. I PubMed finns inte 

begränsningen ”Peer reviewed” därför inkluderades inte detta i denna sökning. I PubMed kan 

det utgås från att alla artiklar är vetenskapligt granskade. Även i MEDLINE with Full Text 

inkluderades att artiklarna skulle vara skriva på engelska. ”Peer reviewed” finns inte heller i 

denna databas men detsamma gäller här som med PubMed. Eftersom palliativ hemsjukvård 

kan se olika ut i olika delar av världen och upplevelsen av den kan vara olika beroende på var 

i världen studien är gjord därför valdes att i samtliga sökningar inkludera sökordet ”Sweden” 

då det är i Sverige som den kommande professionen kommer att utföras och erfarenheterna 

från palliativ hemsjukvård finns. Detta resulterade i att alla de valda resultatartiklarna är 

studier som är gjorda i Sverige. 

 

6:3 Analys 

Enligt Friberg (2012a) bör analysen göras i tre steg. I det första steget läses studien flera 

gånger. I det andra steget letar man bland annat efter likheter och skillnader i studierna för att 

sedan i det tredje steget göra en sammanställning av dessa likheter och skillnader. I analysen 

är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt när studierna väljs ut, när de läses och under 

hela tiden som den skrivs. För att få en helhetsbild över studien så är det en nödvändighet att 

den läses flera gånger (Friberg, 2012a). När texterna analyserats har de lästs flera gånger av 

båda författarna. Först lästes hela artiklarna för att få en grundförståelse i vad studien 

handlade om. Likheter och skillnader i resultatdelen uppmärksammades och sedan ströks 

nyckelord under och antecknades på ett papper. Nyckelorden jämfördes med varandra för att 

se om det fanns likheter och skillnader i de nyckelord som togs upp i flera utav studierna. 

Efter det kategoriserades sedan nyckelorden i fyra teman som presenteras i resultatet. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Målet med all typ av forskning är att komma fram till ny kunskap. All forskning som utförs, 

både kvalitativ och kvantitativ, innefattas av de forskningsetiska aspekterna. När det görs en 

studie så får ingen av de personer som ingår i studien utsättas för någon form av fysiskt 
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och/eller psykiskt obehag eller skada. Som forskare är det dessutom viktigt att tänka på att 

bevara alla deltagares rätt till integritet och sekretess (Olsson & Sörensen, 2011). När 

artiklarna har lästs i detta examensarbete så har det tagits i beaktande att författarna till 

studierna uppmärksammat dessa ovannämnda forskningsetiska aspekter.  

När en litteraturstudie ska göras är det viktigt att välja studier som genomgått en 

granskning av en etisk kommitté alternativt att det gjorts noggranna etiska överväganden. Det 

är också viktigt att samtliga artiklar som ingår i studien och att alla resultat, även de hypoteser 

som inte förväntades ifrån början, redovisas då det är oetiskt att endast lyfta fram de resultat 

som överensstämmer med författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2013). Samtliga 

artiklar som använts i denna litteraturstudie har granskats av en etisk kommitté. Vid läsning 

av samtliga artiklar så har ett kritiskt förhållningssätt använts för att undvika att den 

förförståelse som finns om ämnet påverkar resultatet.  

I detta arbete har också tagits i beaktande att de flesta texter varit skriva på engelska och att 

översättningen till svenska då kanske inte blivit såsom författaren av artikeln menat ifrån 

början. Båda författarna har läst och tillsammans granskat texterna för att säkerhetsställa 

översättning men är ändå medvetna om att översättningen kan påverka resultatet i slutet 

genom att översättningen kan ha blivit felaktig. 

 

8. Resultat 

Resultatet presenterar de närståendes upplevelser av palliativ hemsjukvård under fyra teman. 

Dessa teman framkom under analysen av de artiklar som granskades. Dessa teman är 

följande: Önskan att bli sedd av det palliativa vårdteamet, upplevelsen av maktlöshet, vikten 

av kommunikation och av att få information samt stöd och stödgruppens betydelse för de 

närstående. 

  

8:1 Önskan att bli sedd av det palliativa vårdteamet  

Något som framkommer av flera studier är att önskan av att bli sedd som individ, är en 

gemensam upplevelse (Brobäck & Berterö, 2003; Henriksson & Andershed, 2007; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2012; Rollinson & Carlsson, 2002).  

I en studie utförd av Linderholm och Friedrichen (2010) framkom att närstående som 

informella vårdgivare till en svårt sjuk familjemedlem i hemmet, upplevde en önskan att bli 

sedd. Förklaringen berodde dels på att det palliativa vårdteamets fokus låg på den sjuke och 

inte på de närståendes känslor eller upplevelser. Det framkom i studien att ingen eller väldigt 
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få i det palliativa vårdteamet undrade över de närståendes situation. När de närståendes roll 

som informell vårdgivare nonchalerades, uppstod en känsla av nedvärdering och att vara 

osynlig, vilket resulterade i att en del närstående tog avstånd och höll sig i bakgrunden 

(Linderholm & Friedrichen, 2010). 

En studie av Brobäck och Berterö (2003) visar att närstående anser att en stor del av 

omvårdnadsansvaret ligger hos dem när den palliativa vården flyttar in i det egna hemmet. 

Detta ansvar blir då en tung börda att bära, då den sjuke automatiskt blir den som står i fokus 

för vården. Efter intervjuer med de närstående framkommer att de var motvilliga att avslöja 

deras egna behov till det palliativa vårdteamet, då de ansåg detta som något oacceptabelt att 

göra. De närstående ville inte gärna sätta sina egna behov före den sjukes. Detta lämnade de 

närstående i en önskan om att bli sedda och erkända som individer och som en del av det 

palliativa vårdteamet.  

Närstående berättar att önskan att bli sedd fordrade att det palliativa vårdteamet var 

uppmärksamma och tillgängliga för de närstående. Något som underlättade var även att det 

palliativa vårdteamet var väl insatta i familjens historia och bakgrund och tillåtande till 

närståendes delaktighet i den sjukes vård och beslutsfattande (Milberg et al., 2012).  

En fråga som ställdes i en av studierna var, ”Vad anser du var det bästa med den givna 

vården utförd av det palliativa vårdteamet?”. Svaren på den frågan var bland annat att det 

palliativa vårdteamet alltid hade tid för de närstående och att teamet aldrig gav intryck av att 

vara stressade eller påväg till någon annan. De närstående värdesatte att teamet fokuserade 

även på dem och att det bidrog till upplevelsen att bli sedd (Rollinson & Carlsson, 2002).  

Enligt en studie av Henriksson och Andershed (2007), berättar närstående att upplevelsen 

av att bli sedd, möjliggjordes genom att det palliativa vårdteamet var medvetna om familjens 

situation och inbjudande till de närståendes delaktighet. Det ökade tilliten till det palliativa 

vårdteamet och de närstående kände sig sedda, viktiga och behövda. Närstående i studien 

intygar även om att bli inbjuden att delta i en stödgrupp var bekräftade, det fick dem att känna 

sig sedda. Det gav deltagarna en känsla av att de är viktiga som individer men även viktig för 

den sjuke familjemedlemmen.   

     

8:2 Upplevelsen av maktlöshet  

Upplevelsen av maktlöshet hos de närstående är en känsla som genomsyrar flera av studierna 

(Fisker & Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg, Strang & 

Jakobsson, 2004). En del närstående upplever maktlöshet då de inte lyckas etablera en 
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relation med det palliativa vårdteamet och när vårdteamet inte uppmärksammade de 

närståendes känslor av osäkerhet och brist på erfarenhet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). I 

studien av Fisker och Strandmark (2007) upplevs känslan av maktlöshet vid frånvaro av 

medicinskt och socialt stöd. Stödet som de närstående fick utav det palliativa vårdteamet var 

ovärderligt men det var också otillräckligt i relation till den smärta och den otillräckliga 

lindringen av symtom hos den sjuke, vilket lämnade de närstående i en situation av 

maktlöshet i omvårdnaden.   

I studien gjord av Milberg et al. (2004) framkom att upplevelsen av maktlöshet hos de 

närstående bestod i fyra komponenter. Den centrala av dessa var de närståendes uppfattning 

om den sjukes lidande. I detta lidande ingick både fysiska och psykiska symtom såsom smärta 

och depression hos den sjuke men även sociala och existentiella faktorer som försämrad 

funktion i det dagliga livet, reducerad autonomi och ensamhet, vilka alla fördjupade de 

närståendes upplevelse av maktlöshet. Den andra komponenten som framkom var de 

närståendes uppfattning om att den sjukes liv sakta går mot sitt slut. I detta ingick att den 

sjuke försvagas genom att kroppen försämras, i styrka och i olika funktioner. Dessa båda 

komponenter ledde fram till den tredje komponenten som var de närståendes upplevelse av 

otillräcklighet. Denna upplevelse innehöll en önskan om att räcka till, medverka och viljan att 

kunna hjälpa den sjuke i situationen. Upplevelsen handlade även om bristen på resurser till 

exempel deras egen kompetens och förmåga till att minska den sjukes lidande. Den fjärde och 

sista komponenten var närståendes reaktion på maktlöshet. Dessa reaktioner kunde 

uppkomma som både fysiska – och psykiska besvär i form av stelhet i muskler, huvudvärk, 

aptitlöshet, oro, ångest och depression (Milberg et al., 2004).  

 

8:3 Vikten av kommunikation och att få information 

I flertalet studier framhävs vikten av kommunikation och delgivning av information som en 

viktig upplevelse (Brobäck & Berterö, 2003; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & 

Ternestedt, 2010; Henriksson & Andershed, 2007; Henriksson, Benzein, Ternestedt & 

Andershed, 2011; Milberg, et al. 2012; Rollison & Carlsson, 2002; Witkowski & Carlsson, 

2004). 

För att underlätta närstående och deras roll som informella vårdgivare att hantera 

situationen framgår vikten av att bli informerad, inte bara tillsammans med den sjuke, utan 

även att få möjlighet att få information individuellt för att på så sätt delges mental och 
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praktisk beredskap. Vilket gav tillfälle att fokusera på något konkret, istället för att oroa sig 

för det ”okända” (Milberg et al., 2012).    

I en studie av Rollison & Carlsson (2002) framgår att information och stöd till sörjande 

närstående måste förbättras. Studien visar dels att närstående upplever det som positivt när 

den sjuke delges aktuell information om sin egen situation då det ansågs hanterbart för den 

sjuke. Andra närstående ansåg det mer lämpligt att den sjuke delgavs mindre information då 

bedömningen var att den sjuke inte var mentalt förberedd att hantera information om sin 

situation.  

Att få kunskap om sjukdomen upplevdes av de flesta som positivt och att det förberedde 

dem på det som skulle komma. Upplevelsen av att vara förberedd minskade rädslan och 

mindre energi gick åt till att oroa sig för den. Detta gjorde att de kände att de hade kontroll 

över situationen vilket uppfattades som viktigt därför att de närstående kände sig maktlösa 

inför att behöva möta den sjukes stundande död (Henriksson & Andershed, 2007). De 

närstående har många behov bland annat av att få information om den sjukdom som den sjuke 

drabbats av men även psykologiskt stöd. En del närstående upplevde att de ofta behövde fråga 

efter information om de ville veta något medan andra upplevde att de ville få information men 

frågade aldrig efter den. Ett sätt som de närstående upplevde att de kunde få information på 

var att vara närvarande när det palliativa vårdteamet vårdade den sjuke i hemmet. I studien av 

Carlander et al. (2010) berättar närstående att de upplevde att de nästan var tvungna att kämpa 

och ibland till och med bli arga på det palliativa vårdteamet för att få någon information, detta 

upplevdes som krävande för de närstående och något de hellre undvikit.  

Några närstående upplevde ofta brister i kommunikation och informationsgivande från det 

palliativa vårdteamet. Närstående menar att det är viktigt att de får information för att de, 

tillsammans med den sjuke, då bättre kan ta beslut angående till exempel behandlingar. 

Otillräcklig eller bristande information kan leda till en upplevelse av otillräcklighet hos de 

närstående (Brobäck & Berterö, 2003).  I tre svenska städer utfördes en studie av Henriksson 

et al. (2011) i syfte att ta reda på vad närstående, som vårdar en svårt obotligt sjuk individ, 

upplevde i samband med deltagande i ett stödgruppsprogram. Resultatet visar att information 

om livets slutskede och specifika sjukdomar var ett nödvändigt stöd och de närstående 

delgavs ny kunskap som kunde fungera som hjälp att hantera situationen. De närstående fick 

information som ledde till upplevelse av lättnad och tröst, när de förstod vad de själva kunde 

göra men framförallt vad det palliativa vårdteamet kunde göra för att hjälpa den sjuke i 

hemmet och exempelvis lindra sjukdomssymptom (Henriksson et al., 2011).  
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I ytterligare en studie av Witkowski & Carlsson (2004) framkom att deltagande i ett 

stödgruppsprogram gav möjlighet för de närstående att kommunicera tankar och upplevelser 

kring deras individuella situationer med andra närstående i samma sits. Kommunikation i 

form av stödgruppssamtal tillsammans med andra närstående och vårdpersonal, bidrog till en 

positiv upplevelse och chans att dela erfarenheter med andra. De närstående som deltog i 

studien påpekar att informationen och råd de fått under gruppsamtalen varit till stor hjälp och 

stöd. Att få möjlighet att dela med sig med andra ansåg de närstående som viktigt och 

minskade upplevelsen av ensamhet och lidande.    

 

8:4 Stöd och stödgruppens betydelse för de närstående  

Under den sjukes sista tid i livet upplevdes stödet, från familj, det sociala nätverket och det 

palliativa vårdteamet, som ovärderligt för de närstående eftersom det minskade den mentala 

påfrestningen och genom att de bidrog till att skapa mening i det vardagliga livet i den nu 

förändrade livssituationen (Fisker & Strandmark, 2007).  

I studien gjord av Linderholm och Friedrichsen (2010) så berättar de flesta närstående att 

de upplevde att stödet från det palliativa vårdteamet var en nödvändig tillgång och att de 

aldrig skulle ha klarat att ta hand om den sjuke utan deras stöd. Samtidigt berättar de att om 

det palliativa vårdteamet inte uppmärksammade de närståendes upplevelser av osäkerhet och 

okunskap så upplevde de maktlöshet. I studien gjord av Milberg et al. (2012) upplevdes det 

som viktigt att få möjlighet att vara delaktig i vården och stödet av den sjuke och att de ville 

att det palliativa vårdteamet skulle ge dem möjlighet till detta genom att ge de närstående 

emotionellt men även praktiskt stöd för att klara av detta. De närstående upplevde också att 

det var viktigt att känna att de när som helst på dygnet kunde kontakta det palliativa 

vårdteamet om de behövde stöd.  

Möjligheten att få delta i ett stödgruppsprogram hjälpte de närstående mycket och flera av 

deltagarna upplevde att det är en nödvändighet när vård av dödligt sjuka människor sker i 

hemmet. När erfarenheter delades med andra i samma situation minskades upplevelser av 

ensamhet och lidande. De närstående upplevde också att de blev stärkta av att få delta i 

gruppen (Witkowski & Carlsson, 2004). Vikten av att få dela sina erfarenheter med andra 

stärks i studien av Milberg, Rydstrand, Helander och Friedrichsen (2005) där närstående som 

deltagit i en stödgrupp berättar att dessa möten hjälpt dem i deras vardagliga liv. Att få stöd 

från andra och möjlighet att uttrycka sina känslor i ord gjorde att de närstående upplevde en 

känsla av inre styrka. 
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Genom att få stöd av andra i liknande situationer upplevde de närstående styrka att möta 

den sjuke och hens behov av omsorg. Flera närstående upplevde också en glädje över 

möjligheten att kunna stödja andra (Henriksson & Andershed, 2007). Stödgruppen gav de 

närstående stöd i det vardagliga livet genom att de upplevde att det var en plats där de kunde 

få yttra sina åsikter och känslor samt att de där slapp hålla upp en fasad av att vara starka och 

osårbara. De upplevde en ömsesidig samhörighet med de andra deltagarna därför att de 

befann sig i en liknande situation som de själva (Henriksson et al., 2011). En del närstående 

upplever att det mesta av stödet som ges från det palliativa vårdteamet ges endast till den 

sjuke, fast att det är de som egentligen bär den mesta av bördan, och därför anser den 

närstående att stödet från sjukvården och det palliativa vårdteamet är svagt (Brobäck & 

Berterö, 2003). 

 

9. Diskussion 

Diskussionen delas upp i två delar: Metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuteras de val som gjorts inom metoden och tillvägagångssätt. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet med utgångspunkt i vald teoretisk utgångspunkt 

samt valda konsensusbegreppen, människa och vårdande. Författarna till detta arbete kommer 

i denna del benämna sig själva som vi då det mestadels är våra egna åsikter och idéer som 

framkommer här.  

 

9:1 Metoddiskussion 

Fördelen med att göra en litteraturöversikt är att man får en överblick över den nuvarande 

forskning som finns i området. Dock kan en nackdel vara att den förförståelse som redan finns 

hos författarna om ämnet kan påverka deras förmåga till att vara källkritiska till materialet och 

därför leda till en styrning i en viss riktning. I resultatet har det mestadels använts kvalitativa 

studier men även två kvantitativa studier och en studie som använt sig av båda metoderna. 

Enligt Friberg (2012a) behövs ingen avgränsning göras mellan metoderna då en sådan här 

litteraturöversikt görs. 

Sökningarna till denna litteraturöversikt började med att ett brett urval av sökord valdes ut 

för att sedan krympas ner då resultaten i sökningarna blev för stora. De valdes också att 

inkludera att alla studierna skulle vara gjorda under 2000 talet för att få med så aktuell 

forskning som möjligt. Genom att göra en tidsbegränsning var vi medvetna om att forskning, 

som kunnat vara relevant för vårt resultat, exkluderades. Sökningarna gjordes i endast tre 
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olika databaser vilket kan ha lett till att det missats en hel del forskning som skulle kunnat 

både främja men även ändra vårt resultat. 

Att endast använda sig av svenska studier till resultatet anser författarna vara en styrka 

därför att resultatet blir tillämpbart här i Sverige, i en svensk vårdkontext. Den palliativa 

hemsjukvården ser väldigt annorlunda ut internationellt och författarna strävade efter svenska 

studier just på grund av detta skäl. En svaghet med denna avgränsning kan vara att det missats 

en hel del intressanta studier från andra länder som kunnat ge resultatet en annan vinkling. 

Då alla artiklar varit skrivna på engelska så är det inte säkert att de översatts på det sätt 

som författaren menat och därför kan resultatet ha påverkats av detta. Det skulle kunna göra 

denna litteraturöversikt mindre trovärdig. 

En styrka med alla studier som använts i denna litteraturöversikt är att de varit granskade 

och godkända av en etisk kommitté vilket ger dem stor trovärdighet för resultatet. Då många 

av resultatartiklarna är skriva av samma författare så skulle det kunna vara en svaghet för 

arbetet då den författarens förförståelse kan spegla det resultat som hen fått fram i sin studie.  

En noggrann analys av samtliga utvalda artiklar har gjorts av bägge författarna för att 

försäkra att resultatet skulle bli så korrekt som möjligt och detta gör att resultatet i denna 

litteraturöversikt blir mer trovärdigt.  

Då litteraturstudien endast är gjord på ett fåtal vårdvetenskapliga studier så kan relevant 

forskning ha missats. I resultatet så har endast några av de närståendes upplevelser belysts, 

vilket också kan ses som en begränsning i denna litteraturöversikt.  

 

9:2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras det som enligt författarna ansågs vara framträdande i 

resultatet. Diskussionen sker under fyra underrubriker utifrån de fyra teman som framkom i 

resultatdelen. Här kopplar författarna Ruland och Moores, Peaceful end-of-life theory samt 

konsensusbegreppen människa och vårdande till diskussionen.  

 

9.2.1 Önskan att bli sedd av det palliativa vårdteamet  

I resultatet framkommer att önskan att bli sedd är en upplevelse som många närstående har 

gemensamt. Förklaringen till detta har visats dels bero på att det palliativa vårdteamets fokus 

oftast ligger på den sjuke och därför kan de närstående många gånger bli bortglömda eller 

förbisedda. En annan förklaring har ansetts vara att när de närstående inte blir sedda, 

uppmärksammande och inkluderade, så kan det resultera i att de drar sig undan och håller sig 
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i bakgrunden. Detta i sin tur kan ge falskt intryck till det palliativa vårdteamet att de 

närstående inte vill dela med sig eller vara delaktiga i vården. Med denna kunskap är det 

viktigt att ha i beaktande att alltid ge närstående möjlighet att delta i vården av den sjuke 

(Jonasson et al., 2010).  

Enligt Ruland och Moores teori (1998), ska sjuksköterskan arbeta efter att underlätta 

närståendes deltagande i den sjukes vård, när det finns önskemål om detta. Vi anser att de 

närståendes delaktighet kan göras möjlig om sjuksköterskan använder sig av teorin som 

hjälpmedel och vågar möta närståendes sorg, bekymmer och frågor. På detta sätt visar 

sjuksköterskan att de närstående finns och inkluderar dem i den sjukes situation och 

framförallt gör de närstående till en del av vårdteamet. Detta styrks i resultatet där studien av 

Brobäck och Berterö (2003) visar på att närstående inte gärna sätter sina egna behov före den 

sjukes. och därför lämnar dem i en önskan om att bli sedda och erkända, men framförallt som 

en del av vårdteamet. Vi anser att om sjuksköterskan använder sig av Ruland och Moores 

(1998) Peaceful end-of-life theory som utgångspunkt i vårdandet kan närståendes delaktighet 

bidra till upplevelsen av att bli sedd och erkänd som människa, vilket i sin tur kan bidra till 

välbefinnande och ett fridfullt slutskede i livet för både den sjuke och hens närstående. 

Av resultatet framkommer även att när närstående inte upplever sig bli sedda, uppstår 

känslor av hjälplöshet. För att undvika dessa känslor av hjälplöshet kan sjuksköterskan 

inkludera de närstående i den sjukes vård och bistå med känslomässigt stöd. Det är även 

viktigt att vårdrelationen byggs på förtroende och att sjuksköterskan kan ge den sjuke och 

närstående vägledning i praktiska frågor (Ruland & Moore, 1998). 

I en studie av Borstrand och Berg (2009) framkommer att närstående känner sig sedda när 

det palliativa vårdteamet inger trygghet och stöd i vårdandet och ger närstående tid för frågor 

och även utrymme för skoj och skämt. De närstående uppskattade det palliativa vårdteamets 

bemötande och omtanke och kände sig sedda i deras situation. Detta är något som styrks av 

vårt resultat som vittnar om att de närstående kräver att det palliativa vårdteamet bör vara 

uppmärksamma och tillgängliga för de närstående, för att lyckas med en god vårdrelation och 

bidra till upplevelsen av att bli sedd.  

 

9.2.2 Upplevelsen av maktlöshet 

I resultatet framkommer att närståendes upplevelse av maktlöshet genomsyrar flertalet 

studier. Vi tolkar resultatet som att närståendes upplevelser av maktlöshet uppstår oftast i de 

fall där det palliativa vårdteamet inte lyckats etablera en god relation till de närstående. 

Resultatet visar att de närstående upplever osäkerhet och att de inte har tillräckligt med 
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erfarenheter av att vårda en svårt sjuk. Brist på erfarenhet och kompetens leder till rädslan att 

göra fel och rädslan att öka lidandet för den sjuke. Det är då upplevelsen av maktlöshet 

smyger sig på till följd av den otillräckliga relationen mellan de närstående, sjuksköterskan 

och övriga i det palliativa vårdteamet. I en studie av Milberg och Strang (2011) lyfter man 

fram vikten av att det palliativa vårdteamet ska finnas tillgängligt, för den sjuke men även de 

närstående, dygnets alla timmar för att förhindra upplevelser av maktlöshet. I sistnämnda 

studien redogör närstående för att det palliativa vårdteamets tillgänglighet var ett stort stöd 

och skydd mot upplevelser av maktlöshet men fungerade även som stöd och hjälp för att 

hantera sådana uppfattningar när de uppstod. En del av de närstående nämner att de aldrig 

upplevde maktlöshet så länge det palliativa vårdteamet fanns där och stöttade dem och 

tillgodosåg deras individuella behov. I Ruland och Moores (1998) Peaceful end-of-life theory 

menar man på att för att den sjuke och närstående ska uppleva välbefinnande och en fridfull 

sista tid i livet så krävs bland annat av sjuksköterskan och det palliativa vårdteamet att vara 

uppmärksamma på de närståendes behov, som är individuella och fokusera på att vara 

tillgänglig för önskemål, funderingar och vägledning i praktiska frågor.  

 

9.2.3 Vikten av kommunikation och att få information 

I resultatet framförs vikten av kommunikation och delgivning av information som viktiga 

upplevelser för de närstående. Detta bekräftas även i studien av Lundberg, Olsson och Fürst 

(2013) där närstående också lyfter fram vikten av att få ärlig och uppriktig information, gärna 

i form av dialog, eftersom informationen då gjorde att de närstående inte blev lämnade med 

en massa obesvarade frågor. Även i studien av Lees, Mayland, West och Germaine (2014) 

bekräftas detta då flera närstående upplever att kommunikation mellan dem och det palliativa 

vårdteamet var viktig och att den fungerade bra i vissa aspekter av omvårdnaden. Dock 

upplevde de också att kommunikationen var bristfällig i vissa aspekter, som till exempel vid 

medicinering och symtomkontroll.  

I vårt resultat framkom att de närstående behöver få information om livets slutskede vilket 

också bekräftas i studien gjord av Newbury (2011) där närstående berättar att de behöver 

informationen för att vara mera förberedda på det som kommer att ske med den sjuke. 

Att kommunikation och information är viktigt är något som styrks av den valda teorin, 

Peaceful end-of-life theory där det tas upp att sjuksköterskor ska bistå, inte bara patienten, 

utan även de närstående med information och att en god kommunikation mellan dessa parter 

är en förutsättning för en fungerande vård (Ruland & Moore, 1998). Att som sjuksköterska 

våga kommunicera, även om svåra ämnen som döden, med de närstående och låta dem ställa 
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frågor anser vi är av största vikt för att ge den sjuke bästa möjliga vård.  Men att 

kommunicera på ett bra sätt kräver tid och personal inom palliativ vård behöver utbildning i 

färdigheten att kunna samtala (Sundberg, 2011; Newbury, 2011). För att kunna kommunicera 

med närstående är det nödvändigt att sjuksköterskan har de kunskaper som krävs samt att det 

finns gott om tid för samtal (Melin-Johansson, 2010). Brister inom kommunikation och 

information till närstående kan, i vår mening, bero på den ständiga tidsbristen som råder i 

dagens sjukvård. Det finns helt enkelt inte tid eller resurser för samtal med varken närstående 

eller den sjuke. 

 

9.2.4 Stöd och stödgruppens betydelse för de närstående 

I resultatet framkommer att närståendes upplevelser av stöd från det palliativa vårdteamet, 

från familj och de närståendes sociala nätverk, var ovärderligt och minskade den mentala 

påfrestningen som situationen kunde medföra samt bidrog till meningsskapande i det 

vardagliga livet. I studien gjord av Lundberg, Olsson och Fürst (2013) bekräftas detta då den 

visar på hur viktigt det är med ett stöttande palliativt vårdteam och en stöttande miljö runt de 

närstående. Möjligheten för stöttande möten gjorde att de närstående upplevde värme och 

trygghet.  

I lagen står att socialnämnden ska bistå de närstående med stöd som kan underlätta deras 

vardag (Socialtjänstlagen [SoL], SFS 2001:453, 5 kap.10 §). Detta stöd syftar till att hjälpa de 

närstående i deras livssituation inte bara fysiskt utan även psykiskt och socialt. Stödet som 

kan erbjudas kan till exempel vara stöd genom att få delta i en stödgrupp (Levy, 2013). Detta 

bekräftas av de upplevelser som framkommit i vårt resultat, att de närstående upplever att de 

behöver stöd i vardagen, både från det palliativa vårdteamet men även genom andra som står 

dem nära. De närstående i vårt resultat upplevde också att det gav dem mycket att få möjlighet 

att delta i en stödgrupp och därför anser vi att man borde utöka utbudet av dessa grupper så att 

de närstående som önskar ska kunna få möjlighet att delta. Vi anser också att det är vårt 

ansvar som sjuksköterskor att ge detta stöd och berätta för de närstående vilka möjligheter 

som finns och att vi själva faktiskt många gånger kan ge de närstående mycket av det stöd 

som de behöver. 

Just detta bekräftas i studien av Newbury (2011) som visar att sjuksköterskan spelar en stor 

roll i den stöttande processen av de närstående men att upplevelsen av att få stöd från 

sjuksköterskan varierar mycket. Stöd som de närstående bland annat upplevde som positivt 

var att sjuksköterskan hade en övergripande roll över situationen, hade förmågan att upptäcka 

stress hos de närstående, att hen kunde reda ut medicinska frågor, att hen tog både de 
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närstående men även den sjukes parti men framförallt att hen var en källa till information. Det 

som bland annat upplevdes som negativt var att sjuksköterskan kunde upplevas ointresserad, 

överlägsen och inställsam samt att hen inte fanns tillgänglig dygnet runt. Att olika 

sjuksköterskor gav olika information var också något som upplevdes som negativt av de 

närstående. 

Peaceful end-of-life theory tar upp vikten av att sjuköterskan stöttar de närstående genom 

att ge information, göra dem delaktiga i vården och ge dem känslomässigt stöd (Ruland & 

Moore, 1998). Vi anser att man som sjuksköterska måste stötta och möta de närstående på den 

plats där de befinner sig, se dem som individer och som en del av den sjukes livsvärld. 

Sjuksköterskan ska kunna kommunicera och informera de närstående på ett sätt som är 

begripligt för dem.  

 

9:3 Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie kan anses vara gynnsamt för sjuksköterskan då det bidrar till en 

fördjupad förståelse samt bättre uppfattning om närståendes upplevelser av den palliativa 

hemsjukvården. Detta kan bidra till större handlingsberedskap inför mötet med närstående 

som vårdar i hemmen. Omvårdnadsteorin, Peaceful end-of-life theory kan fungera som hjälp 

för sjuksköterskan i mötet med de närstående i den palliativa hemsjukvården. Teorin redogör 

för hur sjuksköterskan kan hjälpa de närstående i deras svåra situation genom att möta deras 

individuella behov och inkludera de närstående i vårdandet, samt i beslutsfattande av den 

sjuke.  

 

9:4 Förslag till fortsatt forskning 

Vid materialsökandet framkom att det idag finns en del forskning kring de närståendes 

upplevelser av den palliativa hemsjukvården. Dock skulle författarna önska att 

sjuksköterskestudenter samt blivande vårdpersonal forskar vidare om närståendes upplevelser 

av vård i livets slutskede inom fler vårdkontexter. Vidare så skulle forskning av 

sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående i deras vårdande roll vid vård i livets 

slutskede också vara aktuellt därför att det ger blivande sjuksköterskor en inblick i hur de på 

bästa sätt stöttar och vårdar närstående i palliativ vård.  
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9:5 Slutsats 

Idag arbetar sjuksköterskan efter en personcentrerad omvårdnad med fokus på den sjuke. 

Inom den palliativa hemsjukvården vet man idag att fler och fler närstående hjälper till vid 

vården av den sjuke och därför är det av vikt att sjuksköterskan också ser till de närståendes 

behov av stöd och vård. Resultatet visar att närstående har en önskan av att bli sedda under 

pågående palliativ vård i hemmet. Genom att sjuksköterskan gör de närstående mer delaktiga i 

omvårdnaden och kommunicerar och informerar så bidrar detta till att de närstående känner 

sig sedda och erkända som individer, vilket i sin tur leder till en minskad upplevelse av 

maktlöshet och att de närstående upplever sig som en del av det palliativa vårdteamet.  
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home care” 
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& Friedrichsen, 
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M. (2005). 
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& Andershed, B. 
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Bilaga 2, Resultatmatris 

 

Författare Titel År/land/tidskrift Syfte Metod(urval, datainsamling & 

analys) 

Resultat 

Brobäck, 

G., & 

Berterö, C. 

How next of kin 

experience 

palliative care of 

relatives at home. 

2003, Sverige, 

European Journal of 

Cancer Care. 

Syftet var att identifiera 

och beskriva närståendes 

upplevelser av palliativ 

hemsjukvård. 

Metod: kvalitativ studie. 

Urval: 6 närstående, varav 4 var 

kvinnor (3 fruar, 1 dotter) och 2 var 

män (2 makar), ålder 52-80 år.  

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer, transkriberade ordagrant.  

Analys: Fenomenologisk 

analysmetod (Giorgi, 1985).  

Resultatet visade att det är vanligt att närstående tar på sig 

en informell roll som vårdgivare, trots att detta påverkar 

dem psykiskt, fysiskt, socialt och ekonomiskt. Studien 

identifierar 5 kategorier av upplevelser: Anpassning, 

medvetenhet, att bli sedd som person, emotionella effekter, 

känslor av osäkerhet. Eftersom de närstående spelar en stor 

roll i den palliativa hemsjukvården, är det viktigt at främja 

känslor av kontroll och ökad självkänsla.  

Carlander, 

I., 

Sahlberg-

Blom, E., 

Hellström, 

I., & 

Ternestedt, 

B.-M. 

The modified self: 

family caregivers’ 

experiences of 

caring for a dying 

family member at 

home. 

2010, Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Att undersöka situationer i 

vardagen som utmanar 

vårdgivarens självbild när 

de vårdar en döende 

familjemedlem i hemmet.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Urval: Tio familjemedlemmar, 

varav tre fruar, tre makar, tre döttrar 

och en syster i åldern 36-71år. 

Datainsamling: Intervjuer, sex-tolv 

månader efter att den anhöriga 

avlidit. 

Analys: Deskriptiv 

tolkningsanalys. 

Resultatet visar att anhöriga vårdgivare stod inför 

utmanade situationer i vardagen som skapade förändrad 

självbild. Det är av vikt att uppmärksamma effekterna av 

att vårda en döende familjemedlem i hemmet. 

Fisker, T., 

& 

Strandmar

k, M.  

Experiences of 

surviving spouse 

of terminally ill 

spouse: a 

phenomenological 

study of an 

altruistic 

perspective.  

2007, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

 

Att belysa anhörigas 

upplevelser av vården, av 

deras svårt sjuka 

make/maka, i hemmet och 

att beskriva deras behov av 

palliativt stöd av 

distriktssjuksköterska.  

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 8 personer, varav sex 

kvinnor och två män i ålder 52-

69år. 

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer.  

Analys: Fenomenologisk metod. 

Kärnan av närståendes upplevelser var det kärleksfulla 

löftet till make/maka som innefattade löftet att vårda/att få 

vårdas i hemmet vid livets slut. Vilket bidrog till 

upplevelsen av bland annat delad sorg, maktlöshet och 

professionellt stöd. 

Henriksson

, A., & 

Andershed, 

B.  

A support group 

programme for 

relatives during 

the late palliaive 

phase.  

2007, Sverige, 

International 

Journal of Palliative 

Nursing. 

 

Att beskriva hur anhöriga 

till svårt sjuka och döende 

personer upplever 

deltagandet i ett 

stödgruppsprogram och 

dess inverkan på deras liv i 

kontexten att vara anhörig 

till en person i livets 

slutskede.  

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 40 närstående deltog vid 6 

stödgruppstillfällen, varav 10 

personer intervjuades, (2 män och 8 

kvinnor i ålder 35-85).  

Datainsamling: Kvalitativ intervju 

i form av öppna dialoger. 

Analys: Fenomenologisk 

analysmetod (Giorgi). 

De närståendes upplevelser delades in i 6 viktiga 

komponenter: Bekräftelse, insikt om allvaret i sjukdomen, 

känslan av samhörighet skapad genom liknande 

upplevelser, medverkan i vårdsystemet, möjlighet till vila, 

styrka att vara stöd för patienten. Dessa 6 komponenter 

ledde till en känsla av säkerhet i relation till patienten, 

sjukdomen, vårdpersonalen och vårdplatsen. Resultatet 

visar att ingripanden i form av stödgruppsprogram kan 

vara nödvändig för de närståendes förmåga att hantera den 

situation de befinner sig i när de vårdar en dödligt sjuk 

familjemedlem.   
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Författare Titel År/land/tidskrift Syfte Metod (urval, datainsamling & 

analys) 

Resultat 

Henriksson

, A., 

Benzein, 

E., 

Ternestedt, 

B.-M., & 

Andershed, 

B. 

Meeting needs of 

family members 

of persons with 

life-threatening 

illness: A support 

group program 

during ongoing 

palliative care.  

2011, Sverige, 

Palliative and 

Supportive Care. 

Att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelser av innehåll, 

struktur och 

tillvägagångssätt med ett 

stödgruppsprogram under 

utveckling, för 

familjemedlemmar till 

personer med livshotande 

sjukdom.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Urval: 29 familjemedlemmar, 

varav 18 kvinnor och 11 män i 

åldern 25-65år. 

Datainsamling: Telefonintervjuer 

efter deltagandet i stödgruppen. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat visar att stödgruppsprogrammet kan vara 

användbar som insats för familjemedlemmar. Studien visar 

på vikten av att vårdpersonal bjuder in och interagerar med 

familjemedlemmar under pågående palliativ vård, både i 

hemmet och på en institution. 

Linderhol

m, M. & 

Fredrichse

n, M. 

A desire to be 

seen: family 

caregivers´ 

experiences of 

their caring role in 

palliative home 

care. 

2010, Sverige, 

Cancer Nursing. 

Syftet var att undersöka 

hur de informella vårdarna 

av en döende närstående i 

palliativ hemsjukvård 

upplevde sin vårdande roll 

och det stöd de erhållit 

under patientens sista 

sjukdomstid och efter 

döden. 

Metod: Kvalitativ studie  

Urval: 13 närstående till personer 

med cancer, 9 kvinnor och 5 män i 

åldern 38-78.  

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer liknande samtal med 

intervjuguide som stöd.  

Analys: Hermeneutisk analysmetod 

(enligt Gadamer). 

Resultatet visar att rollen som informell vårdgivare var en 

självklarhet när en närstående drabbas av svår obotlig 

sjukdom. Mer eller mindre frivilligt tog närstående på sig 

rollen som informell vårdgivare med tillkommande ansvar. 

Känslor av utanförskap och maktlöshet uppstod för de 

närstående informella vårdgivarna, när de inte lyckades 

etablera en relation med det palliativa vårdteamet. De 

informella vårdgivarna kände att de fick stöd och blev 

sedda  när de fick möjlighet att berätta om deras egen roll. 

Milberg, 

A., 

Rydstrand, 

K., 

Helander, 

L., & 

Fredrichse

n, M.  

Participants´ 

experiences of a 

support group 

intervention for 

family members 

during ongoing 

palliative home 

care. 

2005, Sverige, 

Journal of Palliative 

Care. 

Syftet var att beskriva 

familjemedlemmars 

upplevelser av att få delta i 

en supportgrupp under 

pågående palliativ 

hemsjukvård.  

Metod: Kvalitativ och kvantitativ 

mixad metod.  

Urval/Datainsamling: 13 personer 

deltog i intervjuer. 19 personer 

besvarade ett frågeformulär, varav 

10 var män och 9 var kvinnor. 

Analys: kvalitativ innehållsanalys 

samt kvantitativ summering.  

Resultatet visar att deltagarna upplevde en ökad upplevelse 

av stöd och kunskap och skulle rekommendera andra i 

likande situation att gå med i en stödgrupp. Stödgrupper 

för närstående verkar vara ett värdefullt tillägg under 

pågående palliativ hemsjukvård. 

Milberg, 

A., Strang, 

P., & 

Jakobsson, 

M. 

Next of kin´s 

experience of 

powerlessness and 

helplessness in 

palliative home 

care.  

2004, Sverige, 

Support Care 

Cancer.  

Syftena var att (1) skildra 

upplevelser av maktlöshet 

och hjälplöshet och 

betydelsen av dem för 

anhöriga till cancer 

patienter i avancerad 

palliativ hemsjukvård. (2) 

att kvantifiera i procent 

anhöriga som upplevt 

maktlöshet och 

hjälplöshet.  

Metod: Tvärsnittsstudie. 

Urval: 233 närstående, varav 99 

under pågående palliativ vård och 

134 sörjande.  

Datainsamling: Utskick av 

frågeformulär. 

Analys: Kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys. 

36% svarade att de hade upplevt maktlöshet och/eller 

hjälplöshet varje dag eller flera gånger i veckan medan 

33% aldrig upplevt detta. Uppleverser av maktlöshet och 

hjälplöshet innefattade känslor av skuld. 
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Författare Titel År/land/tidskrift Syfte Metod (urval, datainsamling & 

analys) 

Resultat 

Milberg, 

A., 

Wåhlberg, 

R., 

Jakobsson, 

M., 

Olsson, E.-

C., Olsson, 

M., & 

Friedrichse

n, M.  

What is a ‘secure 

base’ when death 

is aproaching? A 

study applying 

attachment theory 

to adult patients’ 

and family 

members’ 

experiences of 

palliative home 

care. 

2012, Sverige, 

Psycho-Oncology.  

Att använda 

anknytningsteorin som ett 

teoretiskt ramverk för att 

undersöka patientens och 

anhörigas upplevelser av 

vad som kännetecknar 

palliativ hemsjukvård som 

en ”trygg bas” och de 

underliggande 

betydelserna av att ha 

sådana upplevelser.  

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 12 patienter och 14 anhöriga 

i ålder 35-79år. 

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer med öppna frågor. 

Analys: Deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

De närstående uttryckte vikten av att känna trygghet under 

pågående palliativ hemsjukvård då döden och döendet var 

hot som bidrog till sårbarhet. Denna trygghet kunde 

uppnås och bidrog till upplevelsen av en ”trygg bas”, då de 

närstående litat på personalen och känt sig informerade 

och sedda.  

   

 

Rollison, 

B., & 

Carlsson, 

M. 

Evaluation of 

advanced home 

care (AHC). The 

next-of-kin’s 

experiences. 

2002, Sverige, 

European Journal of 

Oncology Nursing. 

Att utvärdera närståendes 

upplevelse av att få 

information, omsorg, 

symtomlindring samt deras 

upplevelse av börda och 

tillfredsställelse med deras 

egna prestationer.  

Metod: Kvantitativ studie. 

Urval: 82 närstående, varav 35 

kvinnor och 39 män. 

Datainsamling: Utskickat 

frågeformulär.  

Analys: Statistisk data analyserades 

med Mann-Whitney U metoden och 

de öppna frågorna med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Information och stöd som ges till de närstående måste 

förbättras. Upplevelsen av börda var ganska hög men 

majoritetan var nöjd med deras egna prestationer och 

övertygande om att patientens livskvalitet ökar när vården 

utförs i hemmet. 

Witkowski

, Å., & 

Carlsson, 

M. E. 

Support group 

programme for 

relatives of 

terminally ill 

cancer patients. 

2004, Sverige, 

Support Care 

Cancer. 

Syftena var att beskriva 

deltagarnas åsikter om ett 

stödgruppsprogram och 

hur de kände sig ha nytta 

av det.  

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: 48 närstående 

stödgruppsdeltagare, varav 24 män 

och 24 kvinnor.  

Datainsamling: semi-strukturerade 

intervjuer baserad på intervjuguide. 

Frågeformulär med 5- öppna frågor 

Analys: Intervjuerna analyserades 

med fenomenografisk metod. 

Frågeformuläret analyserades med 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att stödprogrammet var värdefullt på 

flera nivåer för de närstående som vårdade en svårt sjuk 

släkting i hemmet. De närstående framhävde också vikten 

av att få möjlighet att träffa andra personer som befinner 

sig i likande situation. Programmet var både bra för 

patienten men hade även en hälsofrämjande effekt på de 

närstående. 

 

 


