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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Palliativ vård är ett förhållningssätt som syftar till att främja livskvalitet hos 

patienter och deras närstående när de drabbas av problem som kan uppstå vid 

livshotande sjukdom. Många döende önskar att få vårdas i hemmet och 

utvecklingen av den palliativa vården har lett till att allt fler människor också 

avlider i det egna hemmet. Närstående är en central del i den palliativa vården 

i hemmet och det beskrivs att de är i en utsatt situation när de tar på sig 

dubbla roller i att både finnas där som partner, vän eller familj samtidigt som 

de tar på sig ansvar att vårda den sjuke i hemmet.  

Syfte: Syftet var att beskriva närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts med sökning i databaserna SwePub, 

PubMed och PsycINFO. Åtta vetenskapliga artiklar, samtliga kvalitativa och 

baserade på forskning från Sverige inkluderades för resultatet. Artiklarna var 

publicerade mellan 2003 och 2014. 

Resultat: 
Resultatet presenteras i fyra huvudteman; Upplevelse av ansvar, upplevelse 

av att närståendes egen situation påverkas, upplevelse av den kommande 

förlusten och upplevelse av stöd från vårdteam och omgivningen. Att vårda 

en svårt sjuk i hemmet med det ansvar som följer leder ofta till negativa 

konsekvenser på närståendes egen hälsa. Vårdteamet spelar en viktig roll i 

hur närstående upplever sin situation. 

Diskussion: Närstående möter nya situationer när de tar på sig rollen att vårda en svårt 

sjuk i hemmet, för att kunna hantera den nya situationen behöver de stöd av 

vårdteamet och förståelse för den transition de går igenom. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att ge stöd åt närstående, tillsammans med det vårdteam som 

hon ingår i. Stödet kan se ut på olika sätt och en viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att våga ge stöd i de existentiella frågorna likväl som de 

medicinska.  

Nyckelord: Närstående, Upplevelser, Palliativ vård, Hemmet, Vårdteam, Sverige 
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Abstract 

 

Background: Palliative care is an approach that aims to promote quality of life of patients 

and their relatives when life threatening problems occur. People wish to be 

carried for at home in the last phase of life and the development of palliative 

care in Sweden led to that many people also dies in their own homes. Next 

of kin’s has a central role in palliative home care and research had shown 

that the situation is burdensome for the next of kin’s, when they want to be 

there for the seriously ill person as a partner, family or friend and at the 

same time take responsibility of caring.  

Aim: The aim of this literature review was to describe next of kin's experience of 

palliative home care. 

Method: The literature review was performed with search in databases; SwePub, 

PubMed and PsycINFO. Eight scientific articles, all with qualitative design 

and based on research in Sweden were included for the literature review. 

The articles were published between 2003 and 2014.  

Results: The results are presented in four main themes; Experience of responsibility, 

next of kin’s experience of that their own situation is changing, the 

experience of the forthcoming loss, and the experience of the support from 

the care team and the surroundings. The great responsibility to care for a 

seriously ill at home often led to negative consequences for the next of kin’s 

own health. The care team has an impact of how next of kin’s perceive their 

situation. 

Discussions: Next of kin’s encounter new situations when they care for a seriously ill at 

home. In order to handle the new situation, they need support from the care 

team and understanding of the transition they are going through. The nurse 

has a responsibility to provide support to next of kin’s, together with the 

care team. The support can vary, an important task is to emphasize the 

existential questions nevertheless the medical. 

Keywords: Next of kin, Experience, Palliative care, Care team, Sweden 
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1. Inledning 

Någon gång i livet kommer alla i kontakt med döden på ett eller annat sätt. Mitt intresse för 

ämnet palliativ vård väcktes när jag på min verksamhetsförlagda utbildning inom avancerad 

sjukvård i hemmet för första gången kom i nära kontakt med döden. Förutom att möta döende 

människor som väckte många känslor hos mig, öppnades mina ögon för de närstående som 

verkade vara i en svår situation. När vårdandet sker i hemmet möts man som sjuksköterska 

inte bara av en patient som är i behov av vård, utan även av närståendes behov. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Palliativ vård  

Förr användes begreppet terminal vård när man talade om vård av döende, men succesivt har 

det kommit att ändras till palliativ vård (Beck-Friis & Strang, 2012). Ordet palliativ kommer 

från det latinska ordet pallium och betyder mantel, som symboliserar den lindrande 

helhetsvård man strävar efter. 

 Palliativ vård är enligt World Health Organisation (WHO, 2002) ett förhållningssätt där 

målet är att främja livskvalitet för patienter och närstående som drabbats av problem i 

samband med livshotande sjukdom. Genom tidig upptäck och noggrann analys kan den 

palliativa vården förebygga och lindra smärta och andra fysiska, psykosociala och 

existentiella behov. 

 Strang (2012) betonar att målet med vården är att patienten och närstående ska uppleva den 

bästa möjliga livskvaliteten, genom att förebygga och behandla lidandet. 

  Den palliativa vården ses som en process som innehåller två faser, en tidig och en sen 

(Socialstyrelen, 2013).  Övergången mellan dessa kan vara otydlig, vilket är naturligt 

eftersom alla sjukdomsförlopp ser olika ut. Den tidiga fasen, som kan pågå under flera år, 

inleds när en person får en obotlig sjukdom. Behandlingar som syftar till förlängd livstid och 

ökad livskvalitet kan fortfarande genomföras. Den sena fasen som även benämns vård i livets 

slutskede är när det inte är lång tid kvar till förväntad död och den varar i veckor upp till 

månader. I övergången mellan dessa faser sker en brytpunkt som innebär att vården går över 

till att lindra symtom, och ingen livsuppehållande behandling fortsätter. Det palliativa 

förhållningssättet ska genomsyra all palliativ vård. 
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2.1.1 De fyra hörnstenarna 

I ett statligt betänkande Döden angår oss alla-värdig vård i livets slut (SOU 2001:6) beskrivs 

att god palliativ vård ska utgå från de fyra hörnstenarna. Dessa innefattar symtomlindring, 

multiprofessionellt teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. De fyra 

hörnstenarna utgår från WHOs definition av palliativ vård och är ett arbetssätt som beaktar de 

fyra dimensionerna: den fysiska, psykiska, sociala och den existentiella, vilka visar att 

människan är en odelbar enhet, där alla dimensionerna påverkar varandra (Strang, 2012). 

 Symtomlindring innebär att lindra symtom i vid bemärkelse, genom alla de fyra 

dimensionerna (SOU 2001:6). Multiprofessionellt teamarbete innebär att patienten ska ha rätt 

till vård av olika professioner som arbetar i team. Den tredje hörnstenen kommunikation och 

relation innebär att en god relation till patienten och den närstående ska upprätthållas i syfte 

att främja patienten och de närståendes livskvalitet. Den fjärde hörnstenen som belyser stöd 

till närstående, innebär att närstående ska ha möjlighet att delta i vården, få stöd både under 

sjukdomstiden och även efter dödsfallet. 

 Stödet till närstående ska innefatta såväl praktiskt som känslomässigt stöd, som att skapa 

trygghet, finnas tillgänglig och ge individanpassad information (Milberg, 2012) 

 

2.1.2 Definition av begreppet närstående 

För att förtydliga begreppet närstående så menas en person som den enskilde anser sig ha en 

relation till (Socialstyrelsen, 2004). Det innebär att en närstående i palliativ vård kan vara en 

släkting eller familjemedlem likväl som en god vän eller en arbetskamrat (Sundberg, 2011). 

Det är den som är sjuk som avgör vilka som är dennes närstående. I denna litteraturöversikt 

används begreppet närstående för den som vårdar den sjuke i hemmet. Den som är patient 

benämns vidare i litteraturöversikten för den sjuke.  

 

2.2 Den palliativa vårdens utveckling 

I mitten på 1900- talet ökade intresset för vård i livets slutskede. Ett genombrott inom 

området skedde när Dame Cicley Saunders öppnade St. Christoffers hospice i England 1967 

(Beck-Friis & Strang, 2012). Det var den första forsknings- och utbildningsenheten inom 

området för att förbättra den döende människans livsvillkor. Målet på St. Christoffers hospice 

var att erbjuda vård på patientens egna villkor i samverkan med närstående.  

 Ett av de första initiativen till palliativ hemsjukvård i Sverige var den lasarettsanknutna 

hemsjukvården i Motala 1976, som kom att kallas Motalamodellen (Beck-Friis & Jakobsson, 
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2012). Barbro Beck-Friis ledde omorganisationen till ny landstingsdriven verksamhet med 

multiprofessionella team tillgängliga dygnet runt. 

 Idag ges allmän palliativ vård genom primärvården, på sjukhus, geriatriska kliniker eller 

vård-och omsorgsboende (Socialstyrelsen, 2013). När en person blir svårt sjuk och behöver 

mer avancerade insatser kan specialiserad palliativ vård ges på slutna enheter eller i hemmet. 

Det är patientens och närståendes önskemål och behov som ska styra valet av sjukvårdsform.  

 Det svenska palliativregistret (http://palliativ.se/), är ett kvalitetsregister för att förbättra 

vården i livets slut. I en årsrapport från 2014 visades att det idag dör ca 90 000 personer i 

Sverige och det uppskattas att ca 80 % har behov av palliativ vård. I rapporten Årsrapport för 

svenska palliativregistret (2014) framkommer att det idag finns ca 1300 verksamheter i 

Sverige som bedriver palliativ vård. En verksamhet kan vara en sjukhusklinik, en medelstor 

kommun eller ett primärvårdsområde.  

 Ett mål i utvecklingen av palliativ vård är att vården ska vara lika för alla oberoende av 

ålder, diagnos och vart i landet man bor (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten från 

socialstyrelsen (SOU 2001:6) framkom att vården inte är lika för alla och det finns 

geografiska skillnader i hur palliativ vård bedrivs. För att uppnå en likvärdig vård för alla i 

Sverige är det nödvändigt med en gemensam uppfattning om vad palliativ vård är, det ökar 

patientsäkerheten och gör det enklare vid informationsöverföring och dokumentation 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer/kunskapsstöd för att 

stödja vårdgivare att utveckla den palliativa vården. Förutom att rikta sig till professionen 

själv så riktar det sig primärt till beslutsfattare inom hälso-sjukvård och socialtjänst som 

exempelvis politiker och chefer. Det ger även en uppfattning till patienter som vårdas 

palliativt och deras närstående vad de kan förvänta sig av vården. 

Den egna professionen har även tagit fram ett nationellt vårdprogram (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2014). I detta beskrivs vanliga symtom och åtgärder i livet 

slutskede.  

Socialstyrelsens riktlinjer och det nationella vårdprogram kompletterar varandra och bidrar 

till en gemensam grund som ökar chanserna för lika vård för alla.  

 

2.3 Multiprofessionellt team och sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan är en del av det multiprofessionella team som är en grund för god palliativ 

vård (Socialstyrelsen, 2013). Det multiprofessionella teamet utgörs av olika kompetenser som 

läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator, 
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sjukhuspräst och diakon. De olika professionerna bidrar till möjligheten att kunna utföra en 

helhetsvård. De som ingår i teamet ska ha tillräcklig kompetens inom palliativ vård och 

beroende på om det är specialiserad eller allmän palliativ vård, kan sammansättningen av 

teamen se olika ut. Sammansättning och arbetsfördelningar inom vårdteamet ska utgå från 

patientens och de närståendes behov.  

Som sjuksköterska i specialiserad sjukvård i hemmet har man ett ansvar för att leda, 

prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet och även samverka med andra 

aktörer i vårdkedjan som till exempel hemtjänst och socialtjänst (Josefsson & Ljung, 2010). 

När sjuksköterskan har denna nyckelroll, ställs det krav på sjuksköterskans kompetens för att 

klara av det mångskiftande arbete som hemsjukvård innebär både självständigt och i 

teamarbete. När vården av patient och närstående sker i det egna hemmet är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om att det är hon som är gäst i hemmet och visar respekt för det. 

Därför är det av vikt att skapa en god relation och hålla den på en professionell nivå, gentemot 

patienter och närstående. 

 

2.4 Vård i hemmet 

Många döende önskar att få vårdas i hemmet den sista tiden i livet, förutsatt att de kan få den 

hjälp de behöver där (Milberg, 2012). Vid vård i hemmet har närstående en central roll och 

påverkar den döendes hälsa och välbefinnande. Forskning visar att närståendes inställning till 

vård i hemmet påverkar om den sjuke har möjlighet att dö hemma (Gomes & Higinsson, 

2006). 

 Utvecklingen av palliativ vård och specialiserad sjukvård i hemmet har lett till att allt fler 

människor avlidit i hemmet, från att det tidigare varit vanligare att dö på sjukhus 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

2.4.1 Närstående i hemmet 

Att vårda en svårt sjuk i hemmet har visat sig leda till att närstående hamnar i en utsatt 

situation som påverkar deras egen hälsa negativt (Fridegren, 2012). Närstående beskrivs ta på 

sig dubbla roller (Gunnarson & Öhlen, 2006) när de upplever att de ska finnas där som 

partner, vän eller familj och samtidigt ta på sig vårdande roll för den sjuke. Detta kan 

upplevas som en konfliktfylld situation där närstående inte vill visa sin sorg och lider i 

tystnad.  
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 När en närstående tvingas avstå från sitt arbete för att vårda en sjuk person, har denne rätt 

till närståendepenning från Försäkringskassan (Försäkringskassan, 2015). Det krävs ingen 

utbildning inom vården för att få närståendepenning, det räcker med att finnas till hands som 

en medmänniska.  

 Fridegren (2012) betonar att stöd till närstående är viktigt i såväl praktisk information om 

sjukdomen som stöd i existentiella frågor. Det finns flera sätt att ge stöd till närstående och 

forskningen har idag inte kommit fram till om det finns något stöd som är bättre än något 

annat (Socialstyrelsen, 2013). Närståendes behov av stöd ser olika ut och kan förändras under 

vårdförloppet, stödet ska även sträcka sig till efter den sjukes bortgång. Stödet kan innebära 

att låta de närstående vara delaktiga i vårdandet av den sjuke, eller att de erbjuds emotionellt 

eller praktiskt stöd. 

 Ett exempel på praktiskt stöd är att erbjuda avlastande tjänster i hemmet, som att 

vårdpersonal ska komma och vaka hos den döende när symtomen är svåra eller när de 

närstående är utmattade (Wallerstedt, Sahlberg-Blom, Benzein & Andershed, 2012). Stödet 

innebär att en utbildad sjuksköterska i palliativ vård släpps från sin vanliga arbetsplats, vilken 

tid som helst på dygnet, kommer till patienten och hjälper till med omvårdnad och finns där 

som ett stöd för hela familjen. Enligt studien av Wallerstedt et al (2012) som gjordes i Sverige 

visades att möjligheten att dö i hemmet ökade när närstående utnyttjade detta praktiska stöd. 

 Ett exempel på emotionellt stöd kan vara att bilda närståendegrupper (Henriksson & 

Andershed, 2007). En närståendegrupp innebär att man som närstående till en person i 

palliativ vård bjuds in till att delta i en stödgrupp, där man kan få stöd både av professionell 

vårdpersonal och genom att dela erfarenheter med andra som går igenom liknande situationer. 

Stödgrupper av detta slag kan påverka möjligheten till att hantera situationen i vårdandet av 

en döende. Det kan vara svårt för närstående att ta beslutet att delta i närståendegrupper 

(Milberg, Rydstrand, Helander & Friedrichsen, 2005). Att då få ett aktivt stöd från familjen, 

vänner, patienten och hemsjukvårdsteamet kan vara det som gör att de till slut vill delta. 

Orsaker till att inte vilja delta kan till exempel vara att inte vilja lämna den sjuke själv hemma 

eller på grund av dåligt samvete.  

   

3. Problemformulering 

Forskning visar att allt fler människor väljer att vårdas i det egna hemmet i livet slutskede och 

att närstående är en central del i vårdande. Närstående är en utsatt grupp som hamnar i en 

konfliktfylld situation när en nära blir sjuk. Den konlifktfyllda situationen innebär att 
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närstående tar på sig dubbla roller, när de vill finnas där för den sjuke både som vän, partner 

eller familj, samtidigt som de tar på sig ansvaret att vårda. Det palliativa förhållningssättet och 

de fyra hörnstenarna omfattar inte bara stöd för patienten utan också stöd till närstående. 

Stödet innebär att lindra den fysiska smärtan samt erbjuda psykologist, socialt och 

existentiellt stöd. Om inte närståendes upplevelser uppmärksammas finns en risk att de inte 

får det stöd de behöver, vilket kan leda till lidande. Det är angeläget att ta reda på närståendes 

upplevelser i den palliativa vården i hemmet. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelse av palliativ vård i hemmet. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Författaren kommer att använda sig av Meleis transitionsteori, där transition beskrivs som en 

övergång mellan två faser, en process som startar när en person möter en ny situation (Meleis, 

2010). Sjuksköterskan möter ofta i sitt arbete människor som genomgår eller genomgått 

transitioner som inverkar på deras hälsa och som sjuksköterska har man möjlighet att påverka 

transitionsprocesser.  

 Fyra olika typer av transition har identifierats, vilka är utvecklingstransition, 

organisationstransition, hälsa- och ohälsa relaterad transition och situationsbaserad transition 

(Meleis, Sawyer, Im, Messias & Shumacher, 2000). Utvecklingstransition innebär de 

övergångar som tillhör livscykeln, till exempel att bli förälder eller gå från att vara tonåring 

till vuxen. Organisationstransition innebär förändring av en organisation, som en person 

befinner sig i, till exempel införande av nytt ledarskap. Hälsa och-ohälsa relaterad transiton 

innefattar övergång från att vara frisk till att bli sjuk, eller övergång mellan olika 

vårdsinstanser, som att flyttas från sjukhus till hemmet. Den fjärde typen av transition är den 

situationsbaserade transitionen som Meleis et al (2000) beskriver som en övergång från en 

situation till en annan som till exempel i samband med utbildning, som att bli sjuksköterska. 

Schumacher & Meleis (1994) beskriver även den situationsbaserade transitionen som att gå 

in i en ny roll, där personen möter nya förväntningar på sig själv som leder till att identitet 

omdefinieras i interaktion med människor i sin omgivning. Förändringen kräver att personen 

måste ta till sig ny kunskap som vidare leder till ett förändrat beteende. 
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Det är den situationsbaserade transitionen som ligger i fokus i denna litteraturöversikt. 

Författaren anser att det finns flera situationsbaserade transitioner närstående genomgår när 

palliativ vård utförs i hemmet. 

Många människor går igenom flera transitioner samtidigt, ofta upplevs minst två 

transitioner parallellt och det kan vara svårt att skilja dem åt (Meleis et al, 2000).  

Transition är ett komplext begrepp som kan innefattas av att bli medveten, engagera sig, 

förändring, tidsspann och kritiska händelser/vändpunkter, som förekommer i en pågående 

process (Meleis et al., 2000).  

 Meleis et al (2000) beskriver att det finns omständigheter som påverkar utfallet av och hur 

en transition utvecklas, de kan antingen främja eller förhindra att processen leder till 

välmående. Omständigheterna kan vara mening, kulturell tro, attityder, samhällsekonomisk 

status, förberdelser och kunskap. Som sjuksköterska är det av vikt att kunna identifiera dessa 

påverkande omständigheter. 

 En transition anses hälsosam när en person känner tillhörighet, tillit och erhåller förmåga 

att hantera en ny situation (Meleis et al, 2000). Resultatet av en hälsosam transition kan vara 

att personens identitet har omdefinierats i positiv riktning eller en upplevelse av att ha 

bemästrat en svår situation.  

 Denna teoretiska utgångspunkt kommer att diskuteras mot resultatet i resultatdiskussionen. 

 

5. Metod 

Den använda metoden är en litteraturöversikt, som innebär att skapa en översikt över 

kunskapsläget inom ett område (Friberg, 2012a). I denna litteraturöversikt har åtta 

vetenskapliga artiklar analyserats för att visa vad tidigare forskning kommit fram till och ge 

överblick över hur situationen ser ut för närstående i palliativ vård i hemmet. 

 

5.1 Datainsamling 

Inledande sökning gjordes i ESH Discovery, där fritextsökning i ämnet visade i vilka 

databaser vetenskapliga artiklar, inom det valda ämnet, kunde finnas. De databaser som 

tycktes relevanta och där datainsamling utfördes var SwePub, PubMed och PsycINFO, se 

bilaga 1. Databasen Cinahl Complete presenteras inte i bilaga 1, då sökningen som utfördes 

där inte resulterade i några nya träffar som författaren inte redan presenterat. För att finna 

relevanta sökord har sökningar först genomförts i ämnesordlistor som MeSH, Cinahl headings 

och svensk MeSH. Sökord som använts är ”palliative care”, ”home”, ”next-of-kin”, 
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”experience”, ”family” och ”sweden” i olika kombinationer, då dessa sökord knyter an till 

syftet. Under arbetets gång utökades sökningen med fler sökord som ”caregiver”, ”home 

care” och ”death”. Sökning har skett med både ämnesord, MeSH-termer, och fritext för att 

öka chanserna till att hitta relevanta artiklarna. Vid användning av flera sökord har boolesk 

sökteknik använts med sök-operator AND. Denna teknik gör att resultat i sökningen innefattar 

alla sökord som funnits med i sökningen (Östlundh, 2012). 

 

5.2 Urval 

Efter att ha skapat en överblick på området fortsatte avgränsningen av material, genom att 

exkludera artiklar, för att nå ett hanterbart material (Friberg, 2012b). Det första steget i 

urvalsprocessen var att läsa artiklarnas titlar för att exkludera dem som hade en annan 

infallsvinkel än den som besvarade syftet för arbetet, de som inte beskrev närstående 

upplevelse och de som vårdades någon annanstans än i hemmet exkluderades.  

Sökning visade till största del artiklar av kvalitativ metod, därav exkluderades de som var 

gjorda med kvantitativ metod. Andra exklusionskriterier var om artiklar inte hade etiskt 

godkännande eller inte var skriven på det engelska språket. 

Den palliativa vården kan se olika ut i olika delar av världen, författaren valde därför att 

inkludera sökordet ”Sweden” för att få fram forskning gjord i Sverige där den kommande 

professionen kommer att utföras. 

För att säkerställa att artiklarna blivit publicerade i en vetenskaplig tidskrift användes 

avgränsningen Peer Review i de databaser där denna begränsning finns, detta säkerställer 

dock inte att artikeln är vetenskaplig (Östlundh, 2012). För att säkerställa detta granskades 

artiklarna enligt Friberg (2012a) med frågor som: finns ett tydligt syfte formulerat? Finns 

tydligt problem formulerat? Hur är metoden beskriven? Hur är undersökningspersonerna 

beskrivna? Hur har data analyserats? Förs det några etiska resonemang? Finns 

metoddiskussion? I samband med att detta exkluderades en artikel på grund av att etiska 

godkännande inte kunde identifieras. 

De åtta vetenskapliga artiklar som inkluderats i resultatet presenteras i bilaga 2. 

 

5.3 Analys 

Artiklarna har granskats enligt Friberg (2012a). Analysen av artiklarna bestod av tre delar, 

först lästes de valda artiklarna igenom ett flertal gånger för att få en förståelse av 

sammanhanget i texterna. I det andra steget granskades likheter och skillnader i artiklarnas 
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resultatinnehåll, metodologiska tillvägagångssätt och analysgång. I det tredje steget gjordes en 

sammanställning av likheter och skillnader av artiklarnas resultatinnehåll, vilket skapade fyra 

teman som presenteras i litteraturöversiktens resultat. 

Målet med analysen låg i att granska likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll. 

Författaren tog fram närståendes upplevelser från en artikel i taget genom att använda sig av 

överstrykningspennor och upplevelserna sammanställdes sedan i punktfrom på enskilt papper 

för varje artikel. Utifrån de sammanställda upplevelserna identifierades likheter och skillnader 

som därefter sorterades in under teman, vilket skapade åtta teman. De åtta teman kunde i det 

sista steget vävas ihop för att presentera ett tydligt resultat och skapade fyra huvudteman.  

  

6. Forskningsetiska överväganden 

Innan en litteraturöversikt genomförs ska etiska överväganden göras (Forsberg & Wängström, 

2003). Etiska överväganden bör göras gällande urval och presentation av resultat.  

I urvalet av artiklar har författaren valt att enbart inkludera artiklar med etiskt 

godkännande, för att säkerställa att deltagarnas värdighets behandlats med respekt. I analys 

och presentation av resultat i denna litteraturöversikt har författaren reflekterat över att 

förvrängning av forskningsprocessen är förbjuden och oetisk. Förvrängning kan innebära att 

enbart presentera det resultat från artiklarna som stöder författarens hypotes (Forsberg & 

Wängström, 2003). Författaren har försökt att inte låta egen hypotes och förförståelse påverka 

arbetet, genom att stanna upp och reflektera över vad den egna förförståelsen är och försöka 

lägga den åt sidan. Författarens egen förförståelse var att närstående lider av att se sin nära 

sjuk och att de vill göra allt i sin makt för att hjälpa den sjuke. En försiktighet i översättning 

från engelska till svenska i artiklarna har beaktats, genom att noggrant översätta ord med hjälp 

av lexikon, för att undvika översättnings och tolkningsfel. 

 

7. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån det analysarbete som beskrivits under Analys. De fyra 

huvudteman som presenteras beskriver; Upplevelse av ansvar, upplevelse av att närståendes 

egen situation påverkas, upplevelse av den kommande förlusten och upplevelse av stöd från 

vårdteam och omgivningen.  
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7.1 Upplevelse av ansvar 

Flera studier beskriver att de närstående tog på sig rollen som vårdare i hemmet för att 

uppfylla den sjukes önskan om att vårdas i hemmet och av moraliska skäl (Brobäck & 

Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Wallerstedt, Andershed & Benzein, 2014). 

Närstående beskrev att de upplevde att det togs för givet att man skulle inta den rollen av 

sjukvården (Linderholm & Friedrichsen, 2010).   

Att vårda en sjuk i hemmet och vara involverad i vårdandet gav tillfredställelse, trygghet 

och sågs som en möjlighet att få vara nära den sjuke (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & 

Ternestedt, 2011; Munck, B, Fridlund, B., & Mårtensson, J. 2008). Viljan att vårda fanns trots 

de psykiska och sociala påfrestningar som det innebar (Brobäck & Berterö, 2003). 

 Det fanns dock de som valde att inte inta rollen som vårdare i hemmet (Carlander et al., 

2011; Wallerstedt et al., 2014). Att de inte ville vårda i hemmet berodde på rädslan för 

döendet och de inte trodde de skulle kunna hantera det (Wallerstedt et al., 2014) och för att de 

inte tyckte sig ha tillräcklig kunskap i att vårda (Holm, Henriksson, Carlander, Wengström & 

Öhlen, 2014).  

När vården skedde i hemmet användes ofta medicinskteknisk utrustning som krävde 

närståendes hjälp för att hantera den (Brobäck & Berterö, 2003; Munck, Sandgren, Fridlund 

& Mårtensson, 2012). Munck et al (2012) beskriver att få tillgång till medicinskteknisk 

utrustning möjliggjorde att vårdandet kunde ske i hemmet och fick närstående att uppleva 

frihet, när de slapp resorna till och från sjukhus. De upplevde en ökad möjlighet till att kunna 

leva ett vardagligt socialt liv när de kunde röra sig mer fritt och upplevde en trygghet i att 

teamet ofta kom för att kontrollera den medicinsktekniska utrustningen. Ansvaret som lades 

på närstående kunde få dem att känna sig mer delaktiga i vården, samtidigt som de upplevde 

att den medicinsktekniska utrustningen inkräktade på hemmets miljö och medförde oro.  I 

Brobäck & Berterö (2003) bekräftades att den medicinsktekniska utrustningen inkräktade på 

hemmets miljö, de närstående upplevde att det var alldeles för mycket utrustning som knappt 

fick plats och att de medförde att antal besök ökade och det krävde flera antal vårdpersonal 

vid varje besök. 

Oron som närstående upplevde baserades på det tunga ansvaret att se till att alla medicinsk 

teknik fungerade som den skulle (Munck et al, 2012). De kände att ett stort ansvar låg på dem 

och att de fick agera som teamets förlängda arm. Oron ledde till negativa konsekvenser som 

att de närstående aldrig kunde slappna av och hade svårt att sova om nätterna.  
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 Dahlberg-Lyckhage & Lindahl (2013) beskriver att de tidigare hade sett sitt hem som en 

plats för vila och ledighet, men med den förändrade situationen som det innebar att vårdandet 

av den sjuke skedde i hemmet och att det ofta befann sig vårdpersonal deras egna hem, ledde 

till att de fick ge upp sitt vardagliga liv.  

De närstående upplevde ett ansvar att visa sig stark och inge hopp gentemot den sjuke. De 

kände sig tvingade att behålla kontrollen och inte visa rädsla, osäkerhet eller ilska 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008).  Att upprätthålla den trygga fasaden 

var påfrestande för de närstående och gjorde att de kände sig ensamma (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). De försökte dölja sina känslor för den sjuke och även inför vänner och 

vårdteamet, ibland blev det för påfrestande och de kunde inte hålla sig från att berätta hur det 

kände, vilket ledde till dåligt samvete (Brobäck & Berterö, 2003). Några närstående hade 

fortfarande ett arbete att gå till utöver vårdandet i hemmet av sin nära och upplevde ofta att de 

befanns sig på fel plats vid fel tillfälle. För att kunna upprätthålla fasaden av att vara stark när 

de egentligen inte kände sig det, behövde närstående ta till strategier. En strategi var att 

försöka leva vidare sitt liv som om inget hade hänt och låsa in sina känslor.  

 

7.2 Upplevelse av att närståendes egen situation påverkas 

Närstående upplevde att de var fångade i sitt eget hem då de inte vågade lämna hemmet för 

oron var stor att något skulle hända den sjuke, som att tillståndet skulle försämras eller 

personen skulle dö (Brobäck & Berterö, 2003; Munck et al., 2008).  De var rädda att de aldrig 

skulle förlåta sig själva om de inte fanns där när det behövdes (Brobäck & Berterö, 2003). Det 

ledde till att de lämnade hemmet mer sällan (Munck et al, 2008). Munck et al (2012) beskrev 

att ansvaret över medicinsktekniska hjälpmedlen var en av orsakerna till känslan av att vara 

isolerad i hemmet.  

När närstående hindrades att gå till arbetet på grund av att de var med den sjuke, skapades 

en oro över att den privata ekonomin skulle påverkas negativt (Brobäck & Berterö, 2003). 

Trötthet, ilska och maktlöshet ledde till förbjudna tankar som de själva inte upplevde hörde 

ihop med rollen som vårdare och de kände inte igen sig själva i deras reaktioner och hur de 

betedde sig (Carlander et al, 2011). De förbjudna tankarna kunde vara att vilja skada eller 

använda våld, till och med ta livet av den sjuke. Andra förbjudna tankar var att känna sig 

uttråkad och rastlös och att vilja bryta löftet om att vårda den sjuke i hemmet. För att hantera 

de förbjudna tankarna hämtade närstående kraft från livet utanför hemmet, som på arbetet 

eller genom att ringa en vän och får prata om situationen.  
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Den sjukes tillstånd påverkade den närståendes egna liv och medförde upplevelser av att få 

minskad egen tid (Brobäck & Berterö, 2003; Carlander et al., 2011; Dahlborg-Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Munck et al., 2008). 

Att få egen tid upplevdes som ett behov som ledde till återhämtning (Brobäck & Berterö, 

2003; Dahlborg-Lyckhage & Lindahl, 2013). Närstående upplevde att den nya situationen 

ledde till att det inte längre fanns någon möjlighet att se till sina egna behov, deras behov fick 

hela tiden åsidosätts, vilket ledde till ensamhet. Carlander et al (2011) beskrev en känsla av att 

förlora sig själv och bli osynlig, samtidigt som att åsidosätta sina egna behov beskrevs som en 

strategi för att inte känna efter hur man själv mådde. 

Att känna glädje gav skuldkänslor (Brobäck & Berterö, 2003; Dahlborg-Lyckhage & 

Lindahl, 2013). 

 

7.3 Upplevelse av den kommande förlusten 

Att få besked om att en nära blivit svårt sjuk var chockerande och de närstående kände sig 

inte förberedde när de kastades in i den nya situationen. De behövde tid på sig att förbereda 

sig att förstå vad den nya situationen innebar och inse att den krävde stora rutinförändringar i 

livet (Brobäck & Berterö, 2003). 

 Förbereda sig för vårdandet beskrevs som en pågående process (Holm et al., 2014). 

Processen omfattades av tre subprocesser: att inse allvaret i situationen, att hantera en 

utmanande situation och att förutse de oundvikliga. Delprocesserna kunde ske samtidigt och 

var inte en linjär process. Att förberda sig berörde inte bara förberedelse inför vårdandet utan 

också för döden.  

 För att hantera den kommande förlusten av en nära, hade de närstående behov av att tala 

om hur det upplevdes och hur det praktiskt kunde komma att se ut (Wallerstedt et al., 2014).  

Att få möjlighet att tala om hur den sista tiden kunde se ut med vårdtemaet, gjorde att de var 

mer förberedda inför döden och fick de närstående att känna sig mer tillfreds med situationen 

och att situationen var under kontroll. När det fanns svårigheter i att tala om döden, beskrevs 

den sista tiden som kaotisk och det var svårare för de närstående att hantera situationen.  

 Den livshotande sjukdomen krossade de närståendes drömmar om en gemensam framtid, 

när de drömt om ett liv och en framtid tillsammans, som aldrig skulle få upplevas (Dahlberg-

Lyckhage & Lindahls, 2013). 



 
 16 (29) 

 

Linderholm & Friedrichsen (2010) och Munck et al., (2008) skriver att närstående 

upplevde det svårt att se den sjuke gå från att vara en självständig individ till att bli hjälplös 

och beroende av andra.  

När den sjukes tillstånd försämrades tvingades närstående att hjälpa till med saker som de 

tidigare aldrig gjort, som att sköta den personliga hygienen. Det upplevdes plågsamt att 

behöva prata om, tvätta och smörja in den sjuke på de intima delarna (Carlander et al., 2011; 

Dahlborg-Lyckhage & Lindahl, 2013). Carlander et al (2011) betonade att hur starkt detta 

upplevdes berodde på hur nära relation man hade till varandra.  

Förväntningar på att de närstående skulle ta på sig ansvaret över att sköta personlig hygien 

kom från dels den sjuke och från vårdteamet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

När symtomen förvärrades förlorade närstående kontroll och upplevde maktlöshet när de 

såg den sjuke lida, vilket kunde leda till att den närstående inte förmådde närvara runt den 

sjuke (Munck et al., 2008). 

 

7.4 Upplevelse av stöd från vårdteamet och omgivningen 

I sin vårdande roll var de närstående i behov av stöd från vårdteamet (Dahlberg-Lyckhage & 

Lindahl 2013; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Wallerstedt et al., 2014). De närstående 

upplevde ofta stödet positivt från vårdteamet och uppskattade det (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Munck et al., 2012). I studien av Linderholm & 

Friedrichsen, 2010 beskrev närstående att de upplevde personalen kompetent och erfaren, 

samt att de var ett stöd när de visade stor medmänsklighet och var engagerade i sitt arbete. 

Personer som fick tillgång till avlastande stöd i hemmet av vårdpersonal upplevde att det var 

skönt att få lämna över ansvaret till någon annan för en stund (Wallerstedt et al., 2014). 

Närstående upplevde också ett bristande stöd från vårdteamet och när stödet inte upplevdes 

tillräckligt, kände närstående frustration över att inte kunna hantera situationen och de 

upplevde att de tappade kontrollen (Brobäck & Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Munck et al., 2008).  De upplevde att de inte fick något stöd när de inte fick tillräcklig 

information, inte kände sig sedda av teamet och när de inte kände att de fick möjlighet att 

delta i vårdandet (Brobäck & Berterö, 2003; Carlander et al., 2011; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008;). Att skapa relation med teamet var viktigt för 

närstående (Holm et al., 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Svårigheter i att skapa 

relation och lita på vårdpersonalen, kunde ligga i att för många personer i teamet var 

inblandade (Munck et al., 2012) eller när kommunikationen inte var tydlig och de närstående 
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inte förstod vad vårdteamet förväntade sig av dem som vårdare (Linderholm & Friedrichsen, 

2010). Brobäck och Berterö (2003) beskrev att närstående upplevde att de aktivt var tvungna 

att söka information från teamet, trots att de egentligen inte ville veta svaren. Ibland undvek 

de att ens fråga för att de kände att de inte skulle ha rätt till information och stöd.  

 Ett stöd från andra än vårdteamet ansågs vara viktigt för närstående (Dahlborg-Lyckhage 

& Lindahl, 2013). Förutom vårdteamets stöd, fick de stöd av familj, vänner och släktingar och 

utan dessa relationer skulle de känna sig lämnade ensamma.  

 

8. Diskussion 

Litteraturöversiktens svagheter och styrkor lyfts fram under metoddiskussionen. Under 

resultatdiskussionen kommer diskussion föras mot teoretisk utgångspunkt, bakgrund och 

andra vetenskapliga artiklar. Slutligen tas kliniska implikationer och förslag till fortsatt 

forskning upp. 

 

8.1 Metoddiskussion 

En styrka i litteraturöversikten är att de inkluderade artiklarna är publicerade nära nutid, detta 

innebär att forskningen är aktuell och visar hur det ser ut inom området idag.  

De inkluderade artiklarna speglar syftet på det sättet att de beskriver upplevelser. En 

artikels titel svarade inte direkt på författarens syfte, ”Next-of-kin’s conceptions of medical 

technology in palliative homecare”, men efter att ha läst igenom artikeln, inkluderandes den 

ändå på grund av att den beskrev närståendes uppleveser av medicinsk tekniskutrustning i 

hemmet som kan bli aktuellt i palliativ vård i hemmet. 

En svaghet i analysarbetet var författarens bristande kunskap i engelska, där mycket tid 

lades på att översätta ord i svenskt -engelskt lexikon, för att förstå sammanhang i texterna och 

inte misstolka budskap i texterna. Det är dock en styrka att författaren är medveten om den 

bristande kunskapen så att fokus låg på att tolka text rättvist.  

Att använda Meleis transitionsteori som teoretisk utgångspunkt i litteraturöversikten anser 

författaren var en relevant utgångspunkt, då närstående ställs inför många nya situationer när 

de tar på sig rollen att vårda en sjuk i hemmet och för att man som sjuksköterska kan få en 

ökad förståelse för närståendes situation när man är medveten om transitionerna de genomgår. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten ämnar beskriva närståendes upplevelser av den palliativa vården i 

hemmet för att närståendes upplevelser ska uppmärksammas, vilket förhoppningsvis ska leda 

till att de får de stöd de är i behov av.  Socialstyrelsen (2013) har visat att långt ifrån alla får 

det stöd de behöver, närstående erbjuds inte att delta i vården i den utsträckning som de 

önskar. Som bakgrunden beskriver befinner sig närstående i en utsatt situation och resultatet i 

litteraturöversikten styrker detta med beskrivningar av vad den utsatta situationen kan 

innebära, som att ta på sig ansvar, bli isolerad och se sin nära gå från att vara självständig till 

hjälplös.  

Att närståendes situation förändras när en nära blir svårt sjuk framkommer i resultatet och 

deras situation förändras på flera sätt. Schumacher & Meleis (1994) beskriver att en transition 

innebär att man tvingas omdefiniera sin identitet, när invanda mönster eller sätt att hantera 

situationer inte längre fungerar. Författaren menar att de närstående genomgår tre 

situationsbaserade transitioner där deras identitet omdefinieras; när de tar på sig rollen att 

vårda, när deras egen livssituation blir påverkad och när de förbereder sig på den sjukes 

bortgång. Insikten av dessa situationer kan ses som de kritiska vändpunkter som Meleis et al 

(2000) beskriver.  

Samtidigt som närstående genomgår flera transitioner, kan de inte ses separat eller isolerat 

från den hälsa -ohälsa relaterade transition som den sjuke genomgår (Schumacher, 1996). 

Som beskrivits i bakgrunden kan detta bero på att närstående och den sjukes välbefinnande är 

beroende av varandra. 

Med vetskap om dessa transitionsprocesser de närstående genomgår, kan sjuksköterskan få 

en ökad förståelse för deras situation och en ökad möjlighet att ge stöd för att de ska kunna 

hantera nya situationer (Meleis et al., 2000). 

Att ge stöd är en av sjuksköterskans uppgift i den palliativa vården. Författaren menar att 

förutsättningarna för att kunna ge stöd är att kunna skapa en god relation med patient och 

närstående och att det kan vara en större utmaning då vården sker i det egna hemmet. Hemmet 

är en plats för vila och ledighet, den plats där vi känner oss trygga, finner ro och har våra egna 

vanor (Lindahl, Liden & Lindblad, 2011). 

När vårdandet av den sjuke sker i hemmet, med vårdpersonal som kommer och går, 

inkräktar detta på närståendes liv och leder till att de tvingas ge upp sitt vardagliga liv, denna 

förändrade situation har beskrivits i resultatet. Närstående önskar fortsätta ha en normal 
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vardag och leva ett socialt liv (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Melin-

Johansson, Axelsson & Danielsson, 2007). 

Bakgrunden och resultatet visade att många väljer att vårdas hemma trots att det upplevs 

inkräktande, anledningen till detta kunde vara att uppfylla den sjukes önskan om att få vårdas 

och dö i sitt eget hem. Att vårdas hemma upplevdes som avgörande för att den sjuke skulle få 

ett så värdigt slut som möjligt (Brännström et al 2007).  

När människor väljer att vårdas i hemmet är det av vikt att se närstående som en resurs 

skriver Carlsson & Wennman-Larsen (2009). De skriver även att trenden att närstående tar på 

sig rollen att vårda snarare kommer att öka än minska. Enligt författaren visar detta på att 

närstående som idag har en central roll vid vård i hemmet, antagligen kommer få en ännu mer 

betydande roll i framtiden. Detta ställer krav på sjuksköterskans kunskap att ge stöd till 

närstående. 

Olika sätt att erbjuda stöd till närstående beskrivs i bakgrunden, dessa kan exempelvis vara 

närståendegrupper och avlastande stöd i hemmet. Resultatet visar att närstående upplevde det 

avlastande stödet positivt, och det var skönt att få dela ansvaret med någon annan.  När 

närstående fick egen tid ledde det till återhämtning, vilket bekräftas i en studie av Wennman-

Larsen & Tischelman (2002) där närstående betonar att få egen tid är en förutsättning för att 

orka fortsätta vårda hemma.  

Enligt författaren är det av vikt att sjuksköterskan har kunskap om de transitioner som 

närstående genomgår för att kunna identifiera vilket typ av stöd de är i behov av. När 

närstående tar på sig rollen att vårda behöver de stöd från sjuksköterskan i hur det praktiska 

vårdandet ska gå till, detta genom information och guidning. När närstående inser att deras 

eget liv påverkas och de är i behov av egen tid kan sjuksköterskan erbjuda avlastande stöd, så 

de får möjlighet att tillgodose egna behov. I samband med den sjukes bortgång, kan 

sjuksköterskan ge stöd i att förbereda inför döden och tiden efter. För att kunna identifiera var 

närstående befinner sig i sin transition och vilket stöd de är i behov av, krävs kommunikation 

och en god relation. 

Resultatet visar att en god vårdrelation är betydande när vården sker i hemmet. Den goda 

vårdrelationen bidrog till att närstående upplevde trygghet att kunna dela ansvarsbördan med 

vårdteamet. Det var även en trygghet att vårdteamet alltid var tillgängligt och kom fort när de 

behövdes. En god relation skapades när samma personal återkom och var väl insatta i den 

sjukes situation. Detta bekräftas i studien av Brännström et al (2007), där förutsättningar för 

en god relation beskrivs vara att sjuksköterskan upplevs kompetent, ärlig och genuint 

intresserad av att hjälpa.  
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I den goda relationen ingår att informera patient och närstående om situationen och aktuellt 

hälsotillstånd.  Svenska palliativregistret (2015) har visat att endast hälften av de som dog 

förra året hade fått information av en läkare att de var döende. Information om det aktuella 

hälsotillståndet anser författaren är en förutsättning för att kunna förbereda sig inför döden. 

Informationen leder till att den döende får möjlighet att ta farväl av nära och hjälper de 

närstående att känna sig delaktiga i vårdandet. Samtidigt är det en balans att ge den 

information som patient och närstående faktiskt vill ha, då det finns dem som inte önskar veta 

för mycket om aktuellt hälsotillstånd (Wennman-Larsen & Tischelman, 2002).  Meleis et al 

(2000) skriver att information och kunskap kan påverka huruvida en transition blir hälsosam 

eller inte. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att vårdpersonal måste våga prioritera existentiella frågor, 

likväl som medicinska. I resultatet beskrivs att närstående önskar bli sedda, bekräftade, 

informerade och delaktiga. 

Författaren anser att ett sätt att se, bekräfta och få närstående att känna sig delaktiga kan 

vara att våga prioritera existentiella frågor. Om sjuksköterskan prioriterade att samtala kring 

dessa frågor skulle detta kunna leda till en god vårdrelation. För att sjuksköterskan ska 

upprätthålla en god vårdrelation krävs att hon har kunskap om hur man samtalar och vad i ett 

samtal som kan ses som vårdande. Därför borde sjuksköterskan som arbetar inom palliativ 

vård erbjudas utbildning i samtalsteknik och regelbunden handledning. Anpassad adekvat 

utbilning ökar möjligheten för sjuksköterskan att klara av sina arbetsuppgifter (Josefsson & 

Ljung, 2010). Vidare anser författaren att vårdande samtal hjälper sjuksköterskan att utgå från 

hur den enskilda personen upplever sin situation och de transitioner de genomgår. 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att samtal är en väsentlig del i den mellanmänskliga 

samvaron och att det vårdande samtalet är en grund för en vårdande relation. Det vårdande 

samtalet är till skillnad från det vardagliga samtalet sjuksköterskans ansvar.  

Ett vårdande samtal bör präglas av öppenhet och följsamhet och är tänkt att stödja och 

stärka hälsa och välbefinnande hos den man samtalar med. Genom att öppet och följsamt 

ställa fördjupande följdfrågor och exempelvis spegla det som närstående uttrycker, kan 

sjuksköterskan förstå hur närstående upplever olika situationer.  

För att uppnå kvalitet i vården behöver sjuksköterskan reflektera över sina egna handlingar 

(Engström & Johansson, 2009). Att erbjuda sjuksköterskan handledning ökar 

förutsättningarna för att kunna ge omvårdand av god kvalitet till patienter och närstående. 

Handledningen är en pedagogisk process där syftet är att reflektera kring egna känslor, bli mer 

medveten om sitt sätt att vara och lära sig mer om sig själv.  
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Utvecklingen av den palliativa vården går framåt, ett steg i kvalitetsutvecklingen av 

palliativ vård var att skapa ett nationellt palliativregister (http://palliativ.se/). Data som 

registreras i palliativregistret beskriver hur vårdpersonal upplevde vården i livets slutskede för 

patienten. För att jämföra vårdpersonalens upplevelse med närståendes upplevelser har en 

enkät utformats. Enkäten syftar även till att undersöka närståendes uppfattning av 

omhändertagandet och stödet från vårdteamet. Denna enkät genomförs just nu under 2015 och 

resultat finns inte tillgängliga ännu. 

Brobäck & Berterö (2003) beskrev i resultatet att när närstående tvingades avstå från sitt 

arbete så skapades en oro över den privata ekonomin. Idag har närstående rätt till ekonomisk 

ersättning från försäkringskassan när hon/han avstår från arbete för att vårda en svårt sjuk, 

vilket också visar på att utvecklingen går framåt. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Sjuksköterskan behöver kunna identifiera behov av stöd för alla individer som finns i hemmet 

där vården utförs, för att kunna hjälpa dem i den unika situation de befinner sig i. Det är något 

som alla sjuksköterskor behöver kunna, att vara ett stöd, men i situationen när vården sker i 

hemmet med en närstående som vårdare gör det än mer komplext. 

Palliativ vård är ett teamarbete och det är viktigt med gemensamma mål och att personalen 

erbjuds handledning. Det är också av vikt att det palliativa förhållningsättet ska lyftas i 

sjuksköterskans grundutbildning, fler specialiserade utbildningar i palliativ vård borde 

utformas och att utbildning i samtalsteknik även ska erbjudas fortlöpande för de som arbetar 

inom palliativ vård för att behålla kompetensen. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Den palliativa vården har utvecklats sedan milleniet när regeringen tog belslutet att prioritera 

och utveckla vården i livets slutskede men fortfarande visar forskning att stöd till närstående 

brister. Det är av vikt att vidare forska på när och varför stödet brister och hur det kan 

förbättras. Skattningsverktyg som finns för att ta reda på patientens välbefinnande, borde även 

utformas för att ta reda på närståendes välbefinnande i den palliativa vården. Det skulle även 

vara intressant att beskriva närståendes upplevelser i den palliativa utifrån olika kulturella 

perspektiv, då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle. 
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9. Slutsats  

Resultatet visar att närstående är i en utsatt situation, när en svårt sjuk vårdas i hemmet. De tar 

på sig ett stort ansvar för att vårda den sjuke och visa sig stark. Oron över att se den sjuke 

lida, ansvaret och maktlösheten är några av orsakerna som leder till att närstående upplever att 

de blir isolerade i hemmet och får minskad egen tid. Närstående är i behov av olika typer av 

stöd, för att orka fortsätta att vårda en svårt sjuk i hemmet. De vill bli sedda, informerade och 

delaktiga i vården för att kunna hantera situationen.   
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av vårdteamet och känna sig delaktig, men 

kände sig ofta ensam och att ingen brydde sig 

om dem. De närstående upplevde skuld när de 

kände att de ville ha egen tid. 
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3 Munck, 

B., 

Sandgren, 

A., 

Fridlund, 

B., & 

Mårtensso

n, J. 

Next-of-

kin’s 

conception

s of 

medical 

technolog

y in 

palliative 

homecare 

 

2012 

Sverige 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

21. 

Syftet var att 

beskriva 

närståendes 

uppfattning om 

medicinteknik 

i palliativ vård 

i hemmet. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval och datainsamling: 15 

intervjuer ägde rum med 

närstående, 6 män och 9 kvinnor i 

åldern 39-83 år. De intervjuade 

vårade en anhörig i palliativ 

hemsjukvård i ett län i södra 

Sverige. 

Analys: Data analyserades i sju 

steg och tio uppfattningar bildade 

fem beskrivande kategorier. 

Analysen av studierna 

genomfördes enligt Dahlberg och 

Fallsberg, 1991. 

 

Medicinsk teknisk utrustning i palliativ vård i 

hemmet kräver närståendes ansvar med 

övervakning och praktisk hjälp. De närstående 

upplevde en osäkerhet kring den medicinska 

utrustningen, att de inte skulle kunna hantera 

den på rätt sätt. 

Tekniken inkräktade på det dagliga livet 

eftersom det begränsade och påverkade den 

privata sfären. Medicinsk teknik innebar även 

trygghet och var en förutsättning för att 

patienten ska vårdas hemma. 

 

4 Dahlborg-

Lyckhage, 

E., & 

Lindahl, B 

Living in 

Liminality

—Being 

Simultane

ously 

Visible 

and 

Invisible: 

Caregivers

' 

Narratives 

of 

Palliative 

Care 

2013 

Sverige 

Journal of 

Social 

Work in 

End-of-

Life & 

Palliative 

Care, 9. 

Syftet var att 

utforska 

meningen av 

att vara en 

informell 

vårdgivare av 

en anhörig som 

vårdas i livets 

slutskede 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval och datainsamling: Sex 

närstående från västra Sverige 

deltog i studien, 5 kvinnor och 1 

man. Intervjuer genomfördes med 

öppna frågor i 50- 75 minuter. 

Analys: Genomfördes i tre steg, 

enligt Lindseth & Norberg, 2004 

fenomenologiska hermeneutiska 

metod, som i sin tur baseras på 

Ricoeur. 

 

 

 

 

Resultatet presenteras i tre teman: 

begränsningar, levd kropp och makt. Det finns 

en risk för den närstående som vårdar i hemmet 

att känna sig övergiven. Situationen kräver 

professionellt stöd för närståendes behov. 

Stödet är viktigt både i de kroppsliga 

omvårdanden och i den medicinska 

behandlingen. Palliativ vård kräver en 

personcentrerad vård. 
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5 Holm, M., 

Henriksso

n, A., 

Carlander, 

I., 

Wengströ

m, Y., & 

Öhlen, J. 

 

Preparing 

for family 

caregiving 

in 

specialize

d 

palliative 

home 

care: An 

ongoing 

process. 

2014 

Sverige 

Palliative 

and 

Support 

Care, Jun 

9. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

närståendes 

egna 

erfarenheter av 

att förbereda 

för avancerad 

sjukvård i 

hemmet. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval och datainsamling: 14 

närstående vårdgivare var 

tillfrågade att delta och 12 deltog 

till slutet. Deltagarna var 

närstående till en anhörig i 

specialiserad palliativ 

hemsjukvård från sex olika 

hemvårdenheter i en tätort i 

Sverige. Intervjuer genomfördes. 

Analys: Jämförande analys, som 

gick från att skapa en helhet, till 

teman som resulterade i tre 

subprocesser. 

Anhörigvårdare beskrev sina erfarenheter av att 

förbereda för omvårdnad som en pågående 

process, snarare än något som kunde göras i 

förväg. Processen illustrerades genom tre 

delprocesser: inse allvaret i situationen, hantera 

en utmanande situation, och planera för en 

oväntad förlust. 

6 

 

Wallersted

t, B., 

Andershed

, B., & 

Benzein, E 

 

Family 

members’ 

caregiving 

situations 

in 

palliative 

home care 

when 

sitting 

service is 

received: 

The 

understand

ing of 

multiple 

realities. 

2014 

Sverige 

Palliative 

and 

Supportive 

Care, 12. 

Syftet var att 

få en djupare 

förståelse olika 

svårigheter när 

vården och 

döendet sker i 

hemmet, med 

stödjande 

insatser. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval och datainsamling: Sju 

släktingar, från fyra familjer, till 

en bortgången familjemedlem 

intervjuades i två omgångar. 

Deltagarna vårdade anhöriga i 

hemmet i två kommuner i södra 

Sverige. 

Analys: Direkttolkning och 

sammansättning av kategorier 

enligt Stake, 1995.  

 

 

 

 

 

Resultatet visade att det fanns varierande motiv 

till varför de blev vårdgivare i hemmet, ett 

motiv var att de ville uppfylla den döendes 

önskan om att vårdas och dö i hemmet. Ett 

annat var att det kände sig tvingade av 

moraliska skäl. Viktiga faktorer för hantera 

vårdgivarsituationen var stöd och förberedelse 

på dödsfall med hjälp av kommunikation och 

planering. Vårdpersonalens arbete upplevedes 

som stödjande när vårdgivarna ville lämna över 

vårdansvar men inte stödjande när förväntad 

hjälp inte mottogs. 
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7 Carlander, 

I., 

Sahlberg-

Blom, E., 

Hellström, 

I., & 

Ternestedt

, B-M. 

The 

modified 

self: 

family 

caregivers

’ 

experience

s of caring 

for a dying 

family 

member at 

home 

2011 

Sverige 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

20. 

Syftet var att 

utforska 

situationer i 

vardagligt liv 

som utmanar 

vårdgivares 

självbild vid 

vårdande av en 

döende 

familjemedlem

. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Urval och datainsamling: 

10 stycken intervjuer ägde rum 6-

12 månader efter att en 

familjemedlem gått bort. De som 

inkluderades i urvalet hade vårdat 

de anhöriga i hemmet i minst fyra 

veckor i ett område i en storstad i 

Mellansverige. Deltagarna var 3 

fruar, 3 män, 3 döttrar och en 

syster i åldern 36-71år. 

Analys: Tolkande beskrivning i 

flera steg vilket ledde till att ett 

huvudtema identifierades. 

Resultatet presenterade tre teman: utmanande 

ideal, begränsningar och ömsesidigt beroende. 

Dessa tre teman skapade tillsammans 

huvudtemat det modifierade jaget.  

Situationer som utmanade vårdarnas självbild 

var förbjudna tankar, intimitet och minskad 

egen tid. 

8 Linderhol

m, M., & 

Friedrichs

en, M. 

A Desire 

to Be Seen 

2010 

Sverige 

Cancer 

Nursing, 

13. 

Syftet med 

studien var att 

ta reda på hur 

närstående till 

en döende 

anhörig, 

upplevde 

rollen som 

vårdare och 

stöd under 

vård i livets 

slutskede i 

hemmet och 

efter 

dödsfallet. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval och datainsamling: Öppna, 

bandinspelade intervjuer 

genomfördes med 14 

familjemedlemmar, 9 kvinnor och 

5 män, från fyra 

primärvårdsområden i sydvästra 

Sverige. Intervjuerna ägde rum 2-

12 månader efter den anhöriges 

bortgång. 

Analys: En hermeneutisk 

analysmetod användes enligt 

Gadamer.  

Resultatet visade att ta på sig vårdar rollen som 

närstående till en döende anhörig var naturlig. 

De närstående tog på sig rollen mer eller 

mindre frivilligt. De närstående kände sig 

maktlösa när de inte lyckades skapa en god 

relation med vårdpersonalen. De saknade 

professionellt stöd i sin vårdarroll.  
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