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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Enligt World Health Organization's (WHO) definition är palliativ vård en 

helhetsvård av patienten och dennes närstående genom ett professionellt 

sammansatt vårdteam. Palliativ vård är ett område där närståendes roll blir 

speciellt viktigt och hela familjen drabbas när en i familjen får en svår 

sjukdom. Många med svår sjukdom önskar att få vård i hemmet vid livets 

slutskede. När en person vårdas i hemmet är det ofta den närstående som tar 

vårdarrollen i hemmet och tar ansvaret över sin anhöriges vård. Närståendes 

engagemang i vården av deras anhörig kan påverka dem fysisk och psykiskt. 

Syfte: 
Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i livets 

slutskede i hemmet. 

Metod: Metoden var en litteraturöversikt som baserades på elva vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna togs fram via databaserna CINAHL 

complete with full text och Medline. 

Resultat: Resultatet visade att närstående kände ett ansvar att vårda sin anhörige. 

Ansvarstagandet påverkade närståendes egen hälsa och deras dagliga liv. 

Jobb och hobby begränsades då fokus lades på den anhöriges behov. Att se 

sin anhörig bli försämrade i livets slutskede upplevdes särskilt svårt. Stöd 

från familj, vänner och sjukvårdpersonal underlättade att hantera vårdandet. 

Dock upplevde närstående otillräckligt stöd av hälso- och sjukvården när det 

gäller information, vägledning och förberedelse för vårdarrollen. 

Diskussion: Resultatet diskuterades mot Meleis transitons teori, relaterad till att de 

närstående genomgår en transition när de vårdar en sjuk anhörig. Vidare 

diskuterades vilken roll sjuksköterskan har för att hjälpa närstående att 

genomgå en hälsosam transition. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, upplevelse, hemsjukvård, transition 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: 
The World Health Organization (WHO) defines palliative care as a total 

care of the patient and their relatives, provided by a multi professional 

healthcare team. Palliative care is an area where the next of kin's role is 

particularly important because when a family member suffers from an 

illness it affects the whole family. Many people with serious illness wish to 

be cared for at home at the end of life. When a person is cared for at home, 

often the next of kins take the caring role and the responsibility over their 

relative's care. The next of kins involvement in the care of their loved one 

can affect them physically and mentally. 

Aim: 
To describe the next-of-kin's experiences of caring for a loved one at the 

end of life at home.  

 

Method: 
The literature review was based on eleven scholarly articles with a 

qualitative approach. Articles were gathered through database search in 

CINAHL complete with full text and Medline. 

Results: 
The result showed that the next of kins experienced a responsibility to care 

for their loved one. Taking responsibility influenced the caregivers own 

health and social activities. Work and hobbies were limited since focus was 

on their loved one's needs. To witness the deterioration of their loved one at 

the end of life was perceived particularly difficult. Support from the family, 

friends and health care professionals facilitated them to manage the care 

giving. However, the next of kin experienced insufficient support by 

healthcare when it came to information, guidance and preparedness for the 

caregiver role. 

Discussions: 
The result was discussed in relation to Meleis transition theory, because the 

next of kins were seen to go through a transition when they were caring for 

an ill loved one. Furthermore, the nurse's role was discussed with a focus on 

how to help the next of kin to undergo a healthy transition.   

Keywords: Palliative care, next of kin, relatives, experiences, homecare, transitions. 
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1. Inledning 

Att få vård i hemmet har blivit allt vanligare i Sverige, och det finns hemsjukvård som gör det 

möjligt för patienten att vårdas i sin hemmiljö (Socialstyrelsen, 2014). Närstående är en viktig 

del i den palliativa vården i hemmet och har ett stort ansvar i vården av sin anhörig. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) mötte vi många 

närstående som engagerade sig i vården av sin anhörig och var själva i behov av stöd. De 

närstående var ständigt närvarande vid hemsjukvårdens besök och ville vara aktiva genom att 

ställa frågor till sjukvårdspersonalen eller berätta om sin anhörigs besvär. Med tanke på detta 

har vi valt att hämta kunskap om närståendes roll och palliativ hemsjukvård.  

 

2. Bakgrund 

2. 1 Palliativvård 

Sandman och Woods (2003) beskriver att ordet palliativ kommer från latinets "Pallium" som 

betyder mantel. En mantel täcker man sig med för att skydda sig mot kylan. Denna metafor 

uppfattas oftast som att manteln står för lindrande åtgärder (Beck-Friis & Strang, 2012; 

Sandman & Woods, 2003). Enligt World Health Organisations (WHO) definition är palliativ 

vård: 

 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten av patienten och dennes 

familj när de står inför problem i samband med livshotande sjukdom, genom att förebygga 

och lindra symtom genom tidigt upptäckt och oklanderlig bedömning och behandling av 

smärta och andra problem, fysiska, psykiska och andliga (WHO, 2015). 

 

Enligt WHO:s definition (1990, refererad i Beck-Friis & Strang, 2012) är palliativ vård en 

helhetsvård av patienten och dennes närstående. Denna helhetsvård ges av ett professionellt 

sammansatt vårdlag när förhoppningarna inte längre är att bota och behandlingen inte avser 

att förlänga livet. Målet för palliativ vård är att skapa bästa livskvalitet för patienten och 

närstående (Strang, 2012). Helhetsvård inom palliativ vård innefattar de fyra dimensionerna; 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och som tillgodoses med hjälp av de fyra 

hörnstenarna inom palliativ vård. Dessa hörnstenar är symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående. Ett palliativt förhållningssätt är 

tillämpbart redan i den tidiga fasen av sjukdomsskedet i samband med terapier som syftar till 

att förlänga livet till exempel strålbehandling vid cancersjukdom. Ett palliativt förhållningsätt 
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innebär också sådana undersökningar som är nödvändiga för att förstå och lindra symtomen. 

Den sena palliativa fasen innebär att den kvarvarande livslängden är kortare, den kan sträcka 

sig från veckor till månader (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Jakobsson, Andersson och 

Öhlen (2009) beskriver att livets slutskede definieras som en inre personlig upplevelse och att 

det kan identifieras av hälso- och sjukvårdspersonalen och andra i patientens omgivning.  

 

2.1.1 Den palliativa vårdens historik 

Grundaren för den moderna hospice rörelsen var Dame Cicely Saunders som vidare 

utvecklade sina tankar om ett hem för döende personer (Saunders, 2001). År 1967 öppnades 

St Christopher's hospice i England. Clark (1998) beskriver att visionen om ett särskilt hem för 

döende patienter utvecklades under 1948 då Cicely Saunders vårdade en döende patient när 

hon arbetade som sjuksköterska på St Thomas Hospital i London. Hon hade fått erfarenheter 

av att döende personer ofta gömdes undan och led i sin ensamhet (Ternestedt & Andershed, 

2013). Detta ledde till att hon utbildade sig till läkare och senare började hon forska för att 

utveckla vården och smärtbehandlingen för de döende (Baines, 2012). 

Den första palliativa hemsjukvården startade 1969 (Baines, 2012). En kvinna med 

bröstcancer vårdades på St Christopher's sjukhus och ville gå hem när smärtan kontrollerades. 

Det var denna incident som fick Cicely Saunders att vilja starta hospice vård i hemmet. 

Därefter etablerades ett hospice hem med dygnet runt service och ett vård team med läkare 

och sjuksköterskor i laget. I Sverige började intressen för palliativ vård under 1970-och 80 

talet (Ternestedt & Andershed, 2013). Många besökte St Christopher's hospice och blev 

inspirerade av deras verksamhet 

 

2.2 Palliativ hemsjukvård 

Hemsjukvård i Sverige innebär all vård som bedrivs i hemmet med professionellt stöd och 

med eller utan närståendes stöd (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Hemsjukvård som fenomen 

och begrepp och vilka som är vårdtagaren studerades av Thome, Dykes och Hallberg (2003). 

Som fenomen baserat på studien ges hemsjukvård utav professionella till en person i 

hans/hennes hem. Målet är inte bara att bidra till patientens livskvalitet och funktionella 

hälsostatus, men också att ersätta sjukhusvård med vård i hemmet. Dhiliwal och Muckaden 

(2015) beskriver att palliativ hemsjukvård är utvecklad för patienter i avancerat stadium av en 

sjukdom med fysiska symtom och lidande. Detta syftar till att förbättra symtomkontroll och 



 
 5 (40) 

 

ge bästa möjliga livskvalitet för både patienten och dennes närstående samt göra det möjligt 

för patienterna att stanna hemma och undvika onödig sjukhusinläggning. 

 Många önskar att få vårdas i hemmet vid livets slutskede men det är inte alltid möjligt 

beroende på hur den sociala situationen ser ut hos patienten, vilket sjukdomsförlopp han/hon 

befinner sig i och vilka vårdformer som finns tillgängliga (Lindqvist& Rasmussen, 2009). 

Lindqvist och Rasmussen (2009)  anser att det är viktigt att inte idealisera vården i hemmet 

för att närstående kanske inte känner sig trygga i denna situation som ofta kan bli 

ansträngande på många sätt. En annan aspekt på vård i hemmet är förändringen på hemmiljön, 

vilket börjar likna en sjukhuslik miljö med all vårdutrustning. Då blir det mycket viktigt att 

vårdpersonalen är lyhörd för närståendes reaktioner på den förändring som medföljer.  

 

2.3 Närstående i palliativ vård 

Patientens närmaste anhöriga benämns som närstående enligt Dahlberg och Segersten (2011). 

Ur en vårdvetenskaplig synvinkel är närstående den person som blir utvald av patienten och 

som själv vill bli betraktad som närstående. Det kan till exempel vara make/maka, familjen, 

vän eller granne. Gueguen, Bylund, Brown, Levin och Kissane (2009) beskrev att den som 

erbjuder stöd till patienten och tar den vårdande rollen betraktas som närstående. 

Socialstyrelsen (2004) definierar närstående som en person som den enskilde anser sig ha en 

nära relation till. I denna uppsats används termen närstående för den person som tar hand om 

en sjuk anhörig. För den som är sjuk används termen anhörig. 

 Palliativ vård är ett område där närståendes roll blir speciellt viktigt eftersom hela familjen 

drabbas när en i familjen får en svår sjukdom. I studien av Grant et al. (2013) beskrivs bördan 

och livskvaliteten hos närstående till patienter med sjukdom. Det framkommer att närstående 

upplever börda och höga nivåer av emotionell stress i samband med vårdarrollen och 

försämring i det psykosociala välbefinnandet. 

WHO har fastställt att även närstående är en vårdande enhet vid palliativ vård (Milberg, 

2012). Det vill säga att närstående är en del av den palliativa vården och den centrala 

uppgiften är även att stödja dem. En av fyra hörnstenar i palliativ vård är att stödja de 

närstående eftersom det är en traumatisk upplevelse för närstående och risken finns att de blir 

fysisk och psykiskt utmattade. Strang (2012) skriver att meningen med närståendestöd är att 

om närstående känner sig trygga och får stöd kan de hjälpa sin anhörig och att i slutändan är 

det den sjuke anhörig som tjänar på det. Eyres (2010) beskriver att det är viktigt att vara 

medveten om att närstående dras in i en roll för vilken de varken har utbildning eller är 
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förberedda för. I dessa situationer har sjuksköterskan en roll att hjälpa och stödja närstående 

för att få det stöd som han eller hon har rätt till. 

 

2. 4 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård innebär att arbeta i olika sammanhang som kräver 

både allmän omvårdnads kunskap men också mer specifik palliativ kunskap skriver 

Friedrichsen (2012). Att kunna arbeta fullt ut med palliativ vård innebär att sjuksköterskan i 

sin funktion uppfyller WHO:s definition av palliativ vård, att vårda hela människan och 

familjen i de olika dimensionerna. 

För att sjuksköterskan ska kunna möta patienten och dennes närstående krävs kunskaper i 

bemötandet samt att kunna skapa en anpassad och balanserad vård med hjälp av olika roller 

(Friedrichsen 2012). De olika rollerna beskriver Friedrichsen (2012) som koordinerande, 

relationsskapande, stödjande och kommunikativ. Den koordinerande rollen innebär att kunna 

bedöma patientens och närståendes situation och behov av stöd. Relationskapande inom 

palliativ vård är en viktig del för att kunna bygga en förtroendefull relation med patienten och 

närstående och detta kräver tid och kontinuitet. Det handlar om att vara närvarande och 

lyssnande för att skapa en tillit hos patienten och närstående som då lättare kan vända sig till 

sjuksköterskan och dela med sig av sina smärtor. Rollen som stödjande innefattar att stötta 

patienten och närstående genom att se närstående och dennes insats i vården av den sjuke och 

bekräfta detta. Inom palliativ vård är kommunikation en särskilt förutsättning för en god vård 

och att kunna skapa en god relation med patienten och närstående. Det handlar om både 

verbal och icke verbal kommunikation, att veta när samtalet bör lämnas över till andra när 

man själv inte behärskar ämnet. Förmågan att kunna anpassa kommunikationen vid olika 

tillfällen är viktigt, till exempel för att veta när man ska använda humor och när man ska ha 

ett existentiellt samtal. 

I en studie av Simon, Ramsenhalter, Bausewein, Krischke och Geiss (2009) undersöktes 

kärnattityden hos professionella vårdare inom palliativ vård. Kärnattityden definierades som 

en inre inställning gentemot världen och andra människor. Det framkom i studien att nästan 

alla informanterna framhävde äkthet som en av de grundläggande egenskaperna i palliativ 

vård. Äkthet beskrevs som att vara närvarande och tillgängliga som person och inte bara som 

en specifik yrkesroll.  
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2.4.1 Sjuksköterskans roll att vårda 

Eriksson (1995) beskriver att konsensusbegreppet vårdande innebär att genom att ansa, leka 

och lära skapa ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbefinnande samt 

en känsla av att vara i en utveckling i syfte att förändra eller stödja hälsoprocesserna. Ansa, 

leka och lära är vårdandets kärna menar Eriksson. Ansa innebär att vårda med närhet och 

värme, att man vill den andre väl. Att kunna leka är ett uttryck för hälsa menar Eriksson, 

vidare beskriver hon om olika typer av lekande. Lekandet som assimilation menar Eriksson 

att den utifrån kommande informationen anpassas så att den svarar mot personens egna krav. 

Inom vården kan denna lek innebära att vårdpersonalen ger nödvändig tid och utrymme för 

patienten. Om lärandet beskriver Eriksson att det är vårdarens ansvar att utifrån det 

individuella behovet lära patienten att återfå sitt oberoende.  

Människan betraktas som en mångdimensionell varelse med psykiska, fysiska, sociala och 

andliga delar (Eriksson, 1995). Förutom att tillgodose patientens behov som fysisk och 

psykisk är det också viktigt att se patienten i ett socialt sammanhang med relationerna 

omkring patienten. Tidigare har beskrivits att särskilt inom palliativ vård är även närstående  

en del av vården. En central uppgift för den palliativa vården är att stödja de närstående 

(Millberg, 2012). Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan bör ha förmåga att 

vägleda och informera både patienten och närstående för att möjliggöra optimal delaktighet i 

vård och behandling. Erikssons (1984) konsensusbegrepp om vårdande kan också vara 

relevant i att tillgodose de närståendes behov genom lekandet och lärandet. 

 

2.5 Problemformulering 

Många med palliativt vårdbehov önskar att få vård i hemmet och omhändertas ofta av sin 

närstående när sista tiden närmar sig. Närstående blir en viktig del i patientens liv och 

engagerar sig mycket i vården och ställs inför främmande situationer som kan bli extra 

påfrestande för dem.  Att vårda en anhörig i livets slutskede kan vara belastande på många 

sätt, det innebär att alltid vara närvarande hos den sjuke och tillgodose dennes behov. Att 

hemmiljön förändras och rollen byts till vårdare leder till mer ansvar och engagemang från 

närståendes sida. Allt detta kan påverka välbefinnandet och vardagen hos den som vårdar. Det 

är viktigt att förstå hur närstående upplever sin situation att vårda en anhörig vid livets 

slutskede för att bättre tillgodose deras behov av stöd. 
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3. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en 

anhörig i livets slutskede i hemmet. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Författarna i denna litteraturöversikt har valt att använda sig av Meleis (2010) transitionsteori 

som teoretisk utgångspunkt. Denna teoretiska utgångspunkt är relevant då litteraturöversikten 

handlar om närstående som vårdar en anhörig i hemmet. När en anhörig blir sjuk påverkas 

även närståendes situation. Både patienter och närstående kan gå igenom transitioner. Därför 

kommer resultatet i denna litteraturöversikt att diskuteras mot Meleis (2010) transitionsteori. 

 

4.1 Meleis transitionsteori 

Transitioner innebär förändringar som sker i identiteter, roller inom relationer, förmågor och 

uppförandet (Meleis, 2010). Begreppet transition innebär en övergång från en livsfas, tillstånd 

eller status till en annan (Chick & Meleis, 2010). Det är en process som kan pågå under en 

period, det kan sträcka sig från det första förekommandet av en händelse tills stabilitet i den 

nya situationen är uppnådd. En transition består av tre faser: inträde, passage, och avslut. 

Transition är ett personligt fenomen och innebörden av transition uppfattas av den person som 

upplever den beskriver Chick och Meleis (2010). Reaktioner som kan uppstå under en 

transition kan vara förvirring, oro, ångest, depression men också glädje och upprymdhet. Det 

kan också ske förändringar i självuppfattningen samt förändringar i roller. 

 Meleis (2010) beskriver tre olika typer av transitioner: Utvecklingsrelaterade transitioner, 

situationsrelaterade transitioner och hälso- och sjukdomsrelaterade transitioner. 

Utvecklingsrelaterade transitioner innebär förändringar som sker i en individs livscykel till 

exempel rollövergång från barndom till ungdom. Situationsrelaterade transitioner innebär ett 

tillägg eller en minskning av personer i en grupp. Det kan innebära förändringar inom 

familjen genom födelse eller död av en familjemedlem (Meleis, 2010; Chick & Meleis, 2010). 

Situationsrelaterade transitioner kan också innefatta förändringar i roller till exempel när man 

får en ny roll som förälder eller en ny status som änka/änkling (Meleis, 2010). Sådana 

situationer kräver omdefinitioner av roller hos dem som är involverade. Hälso- och 

sjukdomsrelaterade transitioner är sådana övergångar som innebär att man går från 

välbefinnande till sjukdom eller från sjuk till frisk, som innebär en rolltransition. Det kan ske 

plötslig till exempel vid en akut sjukdom eller gradvis. 
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Rolltransitioner tvingar personen att inhämta ny kunskap, förändra sitt beteende och därmed 

förändra sin bild av sig själv i sitt sociala sammanhang (Meleis, 2010). Meleis (2010) 

beskriver att om personen inte är tillräckligt förberedd för en transition kan han/hon möta 

problem som rollotillräcklighet. Det innebär svårigheter i utförandet av en roll eller av känslor 

och mål i samband med rollhanteringen. Det kan handla om känslor i att uppfylla rollkraven 

eller förväntningarna. Svårigheter med rollutförandet kan också bero på dålig definition av 

rollen eller brist på kunskap om rollutförandet. Det krävs information och kommunikation för 

att tydliggöra rollen hos personen. 

Meleis (2010) anser att patienten inte kan betraktas som en isolerad enhet, utan 

förändringar i hans/hennes tillstånd måste ses i ett socialt sammanhang med viktiga relationer 

i patientens omgivning. Personer i patientens närmaste kan också påverkas av en transition. 

Som sjuksköterska möter man patienten som en helhet och därför är det nödvändigt att förstå 

reaktionerna hos dem för att kunna göra en lämplig bedömning och åtgärd (Meleis, 2010). 

Sjuksköterskan förväntas att hjälpa individen och familjen att genomgå en hälsosam transition 

för att hantera de förändringar som de bemöter (Meleis & Chumacher, 2010). Hälsosam 

transition karakteriseras som subjektiv känsla av välbefinnande, behärskning av den nya 

rollen samt att känna välbefinnande i sina relationer. Subjektivt välbefinnande uppstår när 

man kan hantera sina känslor. Känslor av värdighet, livskvalitet samt delaktighet är också 

viktigt för en lyckad transition. Att kunna bemästra rollen och känna sig bekväm i den nya 

situationen är en annan förutsättning för en hälsosam transition. Goda relationer inom 

familjen och med omgivningen har också betydelse för en positiv transition (Meleis & 

Chumacher, 2010).  

 

5. Metod 

I denna litteraturöversikt användes tidigare forskning inom valt område (Friberg, 2012b). 

Vårdvetenskapliga artiklar inom aktuellt område söktes i olika databaser för att sedan 

analyseras och granskas. Elva vårdvetenskapliga artiklar som svarade på syftet valdes ut. 

 

5.1 Datainsamling 

Datainsamling skedde genom att söka i databaserna CINAHL complete och MEDLINE med 

sökorden next-of-kin, family caregivers, informal caregivers, relatives, experience, 

experiences, palliative care, palliative homecare, palliative care at home. Dessa sökord 

användes med AND för att koppla ihop 2-3 termer tillsammans (se bilaga 1). Enligt Boolesk 
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söklogik genom att lägga AND mellan två termer bildas en söksträng som styr databaserna att 

hitta information som handlar om de båda termerna (Östlund, 2012). Författarna använde 

både avancerad sökning med olika sökord och enkelsökning genom att söka med en hel 

mening, Family caregivers perspective of palliative care at home, för att inte missa relevanta 

studier. Sökningen begränsades med full text och Peer Review för att få vetenskapligt 

granskade artiklar. Däremot begränsades inte årtal, detta gjordes för att kunna hitta relevanta 

studier. De artiklar som blev utvalda publicerades mellan 2003-2014. I datainsamlingen lästes 

syftet och abstraktet på studier för att få överblick av innehållet i artiklarna och på det sättet få 

ett så kallat helikopterperspektiv (Friberg, 2012b). Detta gjordes för att identifiera karaktären 

av studierna. Eftersom helikopterperspektivet kan bidra med det vill säga vilken typ av 

forskningsmodell, vilka delgrupper eller vilken vårdmiljö som studierna har. Detta kan 

underlätta valet av studier så att den täcker området som ska studeras. 

 

5.2 Urval 

Fokus var att artiklarna skulle vara av kvalitativ design eftersom syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva närståendes upplevelser. Artiklar som svarade mot syftet, 

att handla om närstående och palliativ vård i hemmet valdes (se bilaga 2). Dock har 

författarna valt en artikel som beskriver både närståendes och patientens upplevelser, men 

fokus lades bara på närstående. Kvantitativa studier och studier som fokuserade på 

närståendes upplevelse i vårdenheter exkluderades eftersom syftet var på närståendes 

upplevelse i hemmet. 

 

5.3 Analys av data 

I denna litteraturöversikt analyserades data enligt Fribergs (2012a) metod. Artiklarna lästes av 

författarna flera gånger med fokus på studiernas resultat. Detta gjordes för att förstå helheten 

och få djupare insikt för de olika studierna. Författarna läste artiklarna på originalspråk först, 

men använde lexikon och översatte artiklarna från det engelska språket till svenska för att 

förstå innehållet bättre. Artiklarna numrerades för att lättare kunna skilja dem åt vid analysen. 

 Författarna försökte ha ett kritiskt förhållningssätt vid analysen av artiklarnas resultat 

genom att vara objektiva för innehållet av artiklarna. Sedan granskades artiklarna genom att ta 

ut de bärande aspekterna i resultatens innehåll som var av betydelse för litteraturöversiktens 

syfte. De bärande aspekterna sammanfördes i en tabell med olika kolumner. Kolumnerna 
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byggdes på i efterhand, när något nytt hittades skapades nya kolumner. De olika kolumnerna i 

tabellen rubricerades i efterhand och rubrikerna sorterades i subkategorier och kategorier. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

I litteraturöversikten har alla artiklar varit skrivna på engelska. Kjellström (2012) beskriver att 

översättningar av engelska begrepp kan vara problematisk i arbetet. Författarna till 

litteraturöversikten har försökt att sträva efter ett kritiskt förhållnings sätt i användningen av 

översättning på Google translate som oftast översätter varje ord för ord. Det kan finnas risk 

att innebörden av översättning ger en helt annan betydelse. Författarna har försökt att jämföra 

översättningen med originalspråket. Därför har lexikon och egen översättningsförmåga 

använts för att tolka texterna så noggrant som möjligt. 

 Författarna har försökt att analysera artiklarna med noggrannhet och strävat efter 

objektivitet för att undvika att lägga in egen förförståelse. Olsson och Sörensen (2007) 

beskriver att plagiat från andra material inte får finnas i det nya materialet. Det krävdes att 

författarna försökte vara noggranna med att referera till de källorna som författarna har använt 

till litteraturöversikten. För att öka det vetenskapliga värdet beskriver Wallengren och 

Henricson (2012) att det är viktigt att välja endast artiklar som har etiskt tillstånd. De artiklar 

som har använts i denna litteraturöversikt beskriver att deras studie har blivit godkända av 

etisk kommitté. 

 

7. Resultat 

Resultatet presenterar den sammanställda analysen av data i tre kategorier: Upplevelser av 

vårdandet, Vårdarrollens konsekvenser och Upplevelser av hälso- och sjukvården.  

 

7.1 Upplevelser av vårdandet 

Kategorin innehåller fyra subkategorier: Upplevelser av att bli vårdare, Ansvar, Stöd från 

familj och vänner, Upplevelser av tiden nära döden. 

7.1.1 Upplevelser av att bli vårdare 

Valet till att bli en vårdare upplevdes av närstående som en naturlig känsla av plikt och 

skyldighet att ta hand om sin anhörig (Perreault, Fothergill- Bourbonnais & Fiset, 2004; 

Connolly & Milligan, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007; 

Munck, Fridlind & Mårtensson, 2008; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 
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2010; Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al., 2007). De flesta närstående ansåg det som deras 

ansvar att hjälpa en familjemedlem och att det var ett sätt för dem att visa sin anhörig att de 

bryr sig. Missnöje med sjukhuset, anhörigas rätt till självbestämmande och dennes integritet 

var några andra anledningar till att vårda sin anhörig i hemmet. 

 I de flesta studier visades det att anhöriga hade en önskan och en förväntning att vårdas i 

hemmet. (Connoly & Milligan, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & 

Strandmark, 2007; Munck et al., 2008; Carlander et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). 

Dock upplevdes rollen som ett krav och en börda och att påfrestningen ökade när den 

anhöriga försämrades (Munck et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003). Närstående upplevde 

att även hälso- och sjukvården förlitade sig på dem att ta detta ansvar. Linderholm och 

Friedrichsen (2010) skriver att det fanns tillfällen där professionella övertalade anhöriga att 

stanna hemma trots att de tidigare överenskommit att den anhöriga skulle få komma till en 

vårdenhet när tillståndet försämrades.  

 

7.1. 2 Ansvar 

Närstående kände att de bar det främsta ansvaret över den anhörigas vård, hushållsarbetet och 

ibland också för medicineringen (Connoly & Milligan, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Fridlind & Mårtensson, 2008; Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; Carlander 

et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). Munck et al. (2008) beskriver ansvarstagandet som ett 

sätt att behålla kontroll över situationen och deras kaotiska liv genom att ha omfattande 

ansvar över hemmet och vården av sin anhörig. Att vara involverad och ta ansvar var ett sätt 

att handskas med tiden och oron (Andersson et al., 2010). Det visades även en oro hos 

närstående att de anhöriga inte skulle få den vård de var berättigade till om de inte var 

närvarande. Närstående uttryckte att de kände sin anhörig och visste vad som var bäst för dem 

och kunde tala för dem (Connoly & Milligan, 2014; Andersson et al., 2010). Detta kändes 

tillfredställande för närstående att vara viktig och att de gör detta för sin anhörigs bästa. De 

ville att professionella vårdare skulle acceptera deras kunskaper och synpunkter. Andra 

beskrev vårdandet som en komplex och krävande situation och en tung börda att bära 

(Carlander et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003).  

 

7.1. 3 Stöd från familj och vänner 

Närstående upplevde att stöd från familj och vänner underlättade för dem att kunna fortsätta 

vården av sin anhörig (Perreault et al., 2004; Connolly & Milligan, 2014; Jo et al., 2006, 
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Andersson et al., 2009). Stöd från närståendes familj kunde vara att få praktisk hjälp med till 

exempel hushållsarbete eller att skapa aktiviteter (Perreault et al., 2004). Att få 

uppmärksamhet från omgivningen och bli lyssnad på om deras situation bekräftade och 

stärkte närstående (Andersson et al., 2009).  En del närstående upplevde brist på stöd och 

uppmärksamhet från sina familjemedlemmar till exempel otillgänglighet och brist på 

regelbundet stöd (Perreault et al., 2004; Jo et al., 2006; Proot et al., 2003). 

 

7.1. 4 Upplevelser av tiden nära döden 

Närstående upplevde att bevittna sin anhörig bli försämrad kändes svårt och skrämmande 

(Perreault et al., 2004; Proot et al., 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & 

Strandmark, 2007; Munck et al., 2008; Andersson et al., 2010; Carlander et al., 2010). 

Det kändes svårt när den anhöriga omvandlades från att ha varit självständig till att bli 

beroende och hjälplös (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Försämringen upplevdes psykiskt 

belastande för närstående så att de inte kunde uthärda att vara i närheten av den döende under 

de sista dagarna (Munck et al., 2008). Förändringar i andningen och medvetandet under sista 

fasen i livet beskrevs som skrämmande. Detta framkallade existentiella tankar om den egna 

döden (Andersson et al., 2010). Carlander et al. (2010) beskriver om hur en närstående 

använde öronproppar för att undvika att höra sin anhörigs rosslande andning. En annan drack 

alkohol för att slippa tankar och känslor när situationen var svår att stå ut med.  

 Närstående upplevde att tankar om döden väcktes vid till exempel läkarbesök eller när den 

anhöriga blev intagen till palliativ enhet (Janze & Henriksson, 2014; Perreault et al., 2004).   

Tanken att den anhöriga kommer ha en svår och smärtsam död var ofta närvarande hos 

närstående och detta skapade rädsla hos dem att inte veta när och hur döden inträffar (Proot et 

al., 2003). Vissa närstående uttryckte att försämringen av anhöriga var ett faktum att acceptera 

döden, att döden skulle göra ett slut på deras svårigheter. Döden sågs mest som en lättnad 

eftersom närstående hade bevittnat sin anhörigas lidande skriver Andersson et al. (2010). 

 Under sista tiden i livet kändes det viktigt för närstående att vara tillsammans med sin 

anhörig och dela tankar (Andersson et al., 2010; Carlander et al., 2010). Dock var det inte lika 

lätt att dela tankar som förut på grund av rädsla att tala om döden. Det var omöjligt för 

närstående att förbereda sig känslomässigt, det fanns ett tomrum mellan nuet och framtiden 

(Janze & Henriksson, 2014). 
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7. 2 Vårdarrollens konsekvenser 

Kategorin innehåller fem subkategorier: Begränsat liv och social isolering, Förändrad 

vardag, Hemmiljön, Påverkan på hälsa och sömn, Påverkan på relationen. 

7.2.1 Begränsat liv och social isolering 

I de flesta studier visades det att närståendes dagliga liv påverkades genom att anpassa 

vardagen utifrån sin anhörigas situation (Perreault et al., 2004; Jo et al., 2006; Fisker & 

Strandmark, 2007; Munck et al., 2008; Proot et al., 2003; Andersson et al., 2009; Carlander et 

al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). De kände att deras liv, aktiviteter och vanor begränsades 

och en känsla av att vara fången i sitt hem uppstod. Detta ledde till att de kände sig socialt 

isolerade från livet generellt, och för att de begränsade besöken av familj och vänner för att 

skydda sin anhörig att inte bli belastade (Perreault et al., 2004; Fisker & Strandmark, 2007; 

Carlander et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). De vågade eller ville inte lämna den 

anhöriga ensam hemma för mer än en kort stund på grund av rädsla att den anhöriga skulle 

plötslig bli försämrad eller att det skulle hända något (Fisker & Strandmark, 2007; Munck et 

al., 2008; Proot et al., 2003; Andersson et al., 2009; Carlander et al., 2010; Brobäck & 

Berterö, 2003). Brobäck och Berterö (2003) skriver att anledningen att de närstående 

upplevde sig vara fången i hemmet var att antingen hade de inte tid för fritid eller var de för 

trötta och ville inte lämna hemmet. Begränsning av fritiden kunde också vara självvald då 

tidigare aktiviteter inte upplevdes lika roligt och istället ville de vara nära sin anhörig 

(Andersson et al., 2009). Vissa närstående upplevde att de begränsade aktiviteterna inte störde 

dem och yttrade att det kommer att finnas andra tider, efter den anhörigas död (Proot et al., 

2003). 

 

7.2. 2 Förändrad vardag 

Närstående upplevde att strukturen i vardagen hade förändrats alltmer med det ökade ansvaret 

som de hade för deras anhöriga (Janze & Henriksson, 2014; Perreault et al., 2004; Connolly & 

Milligan, 2014; Jo et al., 2006; Fisker & Strandmark, 2007; Munck et al., 2008; Andersson et 

al., 2009; Carlander et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). Detta krävde organisering och 

planering för att tillgodose sin anhörigas behov och denna organisering i sin tur påverkade 

närståendes arbetsstatus och strukturen i vardagen. Några närstående nämnde att de var 

tvungna att ändra sin anställning, stanna hemma från jobbet och detta kunde påverka dem 

negativt på deras ekonomiska situation (Janze & Henriksson, 2014; Brobäck & Berterö, 

2003). De kände ofta att de var på fel plats när de var på jobbet och en känsla av 
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otillräcklighet uppstod när de inte visste om de ska vara på jobbet eller hemma hos sin 

anhörig  (Brobäck & Berterö, 2003). För att anpassa sin vardag efter den anhörigas situation 

påverkade detta närståendes familj (Perreault et al., 2004; Anderson et al., 2009). Några 

närstående uttryckte att de ändrade sin planerade familjesemester för att vara mer tillgänglig 

för sin anhörig. Annan närstående nämnde att deras barn gick igenom en svår period på grund 

av den ökade tid som närstående spenderade med sin anhörig. 

 

7.2. 3 Hemmiljön 

Även hemmiljön förändrades då vardagsrummet blev ett sjukrum och sovrum för både 

närstående och anhörig. All interaktion och aktivitet skedde i ett rum som i ett vakuum, ingen 

visste tiden, framstegen eller slutet beskriver Fisker och Strandmark (2007). Ofta var det 

många hjälpmedel och utrustningar som närstående inte visste varde skulle lägga, saker som 

inte användes lades på ett rum som senare blev till ett förråd.  Ibland behövdes en ombyggnad 

av hemmet för att få ordning (Brobäck & Berterö, 2003). Med sjukdomens progression blev 

hemmet institutionaliserat och beträddes av sjukvårdspersonal under alla tider av dygnet. De 

flesta närstående tog emot mindre hemsjukvårds besök än det som de var berättigad till på 

grund av att det var tidskrävande. De ansåg även att ofta var det många hälso- och 

sjukvårdspersonal som besökte hemmet och att de ofta fick möta nya ansikten. 

 

7.2. 4 Påverkan på hälsa och sömn 

Att ta hand om en anhörig i hemmet innebar både en fysisk och psykisk belastning för 

närstående (Perreault et al., 2004; Connolly & Milligan, 2014; Jo et al., 2006; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007; Munck et al., 2008; Proot et al., 2003; 

Andersson et al., 2009; Carlander et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). Pressen att 

balansera både jobbet och att ta hand om sin anhörig upplevdes som extremt krävande.  

Påfrestningen upplevdes som trötthet, oro, stress, depression och fatigue hos närstående 

(Connolly & Milligan, 2014; Jo et al., 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010, Proot et al., 

2003; Andersson et al., 2009; Carlander et al., 2010; Brobäck & Berterö, 2003). Det egna 

grundläggande behovet av sömn, vila och adekvat nutrition ignorerades (Fisker & 

Strandmark, 2007), eftersom fokus var på anhörigs behov och önskan. Det framkom att 

närstående hade liten chans att sova på natten och blev ofta väckta av den anhöriga som 

behövde hjälp med mediciner eller toalettbesök (Munck et al., 2008). När den anhöriga hade 
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nutritionsdropp kopplat till natten kände närstående ansvar för övervakningen av utrustningen 

och kunde inte sova lugnt (Janze & Henriksson, 2013; Andersson et al., 2009). 

 

7.2. 5 Påverkan på relationen 

I studier framkom både positiva och negativa aspekter i relationen och inom familjen under 

vårdtiden (Janze & Henriksson, 2014; Perrault et al., 2004; Connolly & Milligan, 2014; Jo et 

al., 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Proot et al., 2003; Andersson 

et al., 2009). Vårdandet hade medfört att de kom nära varandra och att de tillsammans vuxit 

med varandra under vårdtiden (Jo et al. 2006). Det upplevdes som ett privilegium att hjälpa 

och dela sin anhörigs lidande sista månaden och kände att den unika upplevelsen förde 

familjen närmare varandra (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Anderson et al., 2009). Detta 

gav familjen styrka och hjälpte dem att skapa känsla av stabilitet och ro. Närstående upplevde 

att de blivit emotionellt känsliga och blev lättpåverkade av den anhörigas humör (Janze & 

Henriksson, 2014). Känsla av hopplöshet uppstod när de inte fick någon uppskattning för allt 

de gjorde (Munck et al., 2008). Samverkan mellan närstående och den anhöriga minskade när 

de sökte stöd hos andra för att skydda varandra från emotionella bekymmer och närstående 

kände sig ensamma och detta ökade deras sårbarhet (Proot et al., 2003).  

 Närstående undanhöll sina känslor från sin anhörig för att inte belasta dem (Janze & 

Henriksson, 2014; Perreault et al., 2004; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & 

Strandmark, 2007; Proot et al., 2003; Brobäck & Berterö, 2003). De upplevde ett stort krav på 

självkontroll mot sin anhörig att inte visa sina känslor i form av osäkerhet, rädsla och sorg. De 

övertog rollen att vara den starke och visade en positiv attityd och ett intryck av säkerhet och 

styrka (Janze & Heniksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010). För att skydda sin 

anhörig från emotionella bekymmer blev de själva ensamma. Brobäck och Berterö (2003) 

skriver att närstående var ofta ovilliga att visa sina känslor till de professionella för att de 

trodde att det inte var acceptabelt att göra så. De ville inte sätta sina behov före sin anhörigs 

behov.   

 

7. 3 Upplevelser av hälso- och sjukvården 

Kategorin innehåller tre subkategorier: Negativa upplevelser av kontakten med 

hemsjukvården, Brist på information och vägledning, Positiva upplevelser av hälso- och 

sjukvården. 
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7.3.1 Negativa upplevelser av kontakten med hemsjukvården 

Otillräckligt stöd från professionella vårdare framkom i de flesta studier (Perreault et al., 

2004; Jo et al., 2006; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Proot et al., 

2003; Andersson et al., 2009; Brobäck & Berterö, 2003). Närstående uttryckte att 

sjukvårdspersonalen inte lyssnade på deras behov och att deras frågor inte blev besvarade (Jo 

et al., 2006). Närstående upplevde att kommunikationen fokuserade bara på patientens 

situation, inte närståendes känslor och upplevelser. De kände sig hjälplösa och osedda. När 

ingen frågade om deras situation kände de att de blivit underskattade och utnyttjade 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). De ville delta och vara aktiva i vården, när detta inte var 

tillfredställande kände de sig frustrerade och ignorerade av personalen (Andersson et al., 

2009). Närstående upplevde brist på stöd när vården inte var tillgänglig och när kontinuiteten 

i vården inte var garanterad till exempel att de inte fick extra besök när närstående blev sjuk 

en dag (Proot et al., 2003). I studien av Munch et al. (2008) beskrivs att vården begränsades 

när det var långt avstånd mellan den anhörigas hem och hemsjukvården och på grund av 

avståndet ville de inte heller kontakta vården för små saker. Det upplevdes som en kamp att få 

lämplig hjälp från hälso- och sjukvårdspersonalen som inte såg situationen så allvarlig som 

den närstående bedömde att den var (Andersson et al., 2009). Att kräva mera hjälp var ibland 

svårt vilket krävde upprepade kontakter för att övertyga hälso- och sjukvården. I dessa 

situationer kände sig närstående maktlösa och frustrerade.  

 

7.3. 2 Brist på information och vägledning 

Närstående upplevde situationer då det var oklart vad de professionella förväntade sig från 

dem (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  De kände sig frustrerade vid 

kommunikationsproblem och brist på vägledning. Munck et al. (2008) beskriver att trots att 

närstående var som biträdande hemvårdspersonal fick de inte det stöd som de var berättigade 

till som till exempel adekvat information om medicinering och involvering i beslutsprocesser. 

Närstående uttryckte en känsla av värdelöshet när de inte blev lärda vad de ska göra och hur 

de ska göra (Brobäck & Berterö, 2003). De indikerade även brist på information om 

sjukdomens progression samt om olika hjälpmedel och stöd i hemmet. Närstående uttryckte 

brist på specifik kunskap och information om hälso- och sjukvårdssystemet till exempel vem 

de ska kontakta i olika situationer och vad de ska förvänta sig av vården (Andersson et al., 

2009). De visste inte alltid var de skulle vända sig när de behövde råd eller stöd eftersom det 

inte fanns någon samstämmighet med vårdpersonal som besökte dem. De kände att de skulle 
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ha nytta av någon som svarade på deras frågor (Connolly & Milligan, 2014). Brister när det 

gällde informationsöverföring och kommunikation mellan dem och sjukvårdspersonalen 

upplevdes av närstående (Munck et al., 2008). De visste inte till exempel om vad det innebär 

att vara registrerad i palliativ vård. Proot et al. (2003) skriver att det inte fanns möjlighet att 

tala ensam med personalen eller att de trodde att de inte kunde få informationen själva och att 

sjukvårdspersonalen gav information bara till anhöriga. 

 Närstående upplevde brist på vägledning från hälso- och sjukvårdspersonalen (Connolly & 

Milligan, 2014; & Linderholm & Friedrichsen, 2010). De blev inte visade hur de skulle 

använda delar av hjälpmedelsutrustning eller att de inte fick vägledning om hur de skulle 

förflytta sin anhörig. Gällande den nya rollen upplevde närstående att de var otillräckligt 

förberedda (Janze & Henriksson, 2014; Connolly & Henriksson, 2014; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003). De uttryckte att en 

bedömning av deras kunskap och förmåga krävdes i början av deras roll och att de skulle ha 

nytta av en genomgång vid relevanta eller lämpliga intervaller (Connolly & Henriksson, 

2014). Närstående tilldelades en uppgift som krävde att ha kontroll och kunskap om den 

anhörigas tillstånd och att kalla på stöd vid rätt tidpunkt när symtomen blev värre 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). De kände sig maktlösa när vårdpersonalen inte märkte 

närståendes känslor av otrygghet och vanmakt. 

 

7.3.3 Positiva upplevelser av hälso- och sjukvården 

Trots de negativa upplevelserna av hälso- och sjukvården uttryckte närstående tacksamhet och 

tillfredställelse av vården de fått (Perreault et al., 2004; Jo et al., 2006; Fisker & Strandmark, 

2007; Munck et al., 2008; Brobäck & Berterö, 2003). Hemsjukvårdens besök uppskattades 

och var tillfredställande. Närstående uttryckte tacksamhet och var nöjda med stödet som de 

fått av sjukvårdspersonalen. Linderholm och Friedrichsen (2010) och Fisker och Strandmark 

(2007) beskriver att närstående upplevde sjuksköterskan professionell, med mycket 

erfarenheter samt visade mänsklig värme. 

  God kommunikation med sjukvårdspersonal upplevdes viktigt för att kunna framföra sina 

synpunkter och ställa frågor (Jo et al., 2006). Närstående upplevde att det var viktigt att skapa 

en god relation med sjukvårdspersonalen för att känna sig delaktiga och att deras egna behov 

skulle bli erkända (Linderholm & Friedrichsen, 2010). När relationen fungerade bra kände 

närstående en tydlig rollfördelning där närstående hade en biroll och sjuksköterskan hade hela 

ansvaret. Proot et al.(2003) beskriver sjukvårdpersonalens stöd som praktisk hjälp i den 

dagliga vården, tillgång till hjälpmedel och nattvård vid behov. Det upplevdes stödjande att 
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hälso- och sjukvårdspersonalen respekterade de val som närstående gjorde i inblandningen av 

sin anhörigs vård. Att bekräfta vården som närstående ger samt lyssna på deras bekymmer 

upplevdes stödjande. Detta stöd kunde minska känslor av rädsla, osäkerhet och ensamhet. 

Informationsrelaterade stöd beskrevs som frekvent information om prognos och förväntade 

komplikationer, information om medicinering och hjälpmedel samt instruktioner om hur att 

vårda sin anhörig. Brobäck och Berterö (2003) menar att adekvat information om sjukdomen 

upplevdes viktigt av närstående eftersom det möjliggjorde för dem att fatta beslut om 

behandling samt om personliga och sociala frågor. Att vara inkluderade i vården och delta i 

beslutsprocessen värderades högt av närstående.  

 

8. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i metod- och resultatdiskussion. I metod diskussionen diskuterar 

författarna metodens styrkor och svagheter. Resultatet diskuteras mot Meleis (2010) 

transitionsteori och det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet vårdande. 

   

8. 1 Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt är baserad på kvalitativa studier. Wallengren och Henriksson (2012) 

menar att studier med kvalitativ design diskuteras utifrån begreppen trovärdighet och 

pålitlighet. Syftet med litteraturöversikten var upplevelser därför kan valet av kvalitativa 

studier öka trovärdigheten på detta arbete då den fokuserar på fenomen. Vid datainsamlingen 

använde författarna i första hand CINHAL complete för att det är den mest omfattande källan 

av full text för vårdvetenskapliga artiklar. Fördelen med fulltextdatabaser är att det är lättare 

att hitta material, men Östlund (2012) menar att då väljs materialets form framför innehållet 

som förstahandskriterium vilket inte är en bra metod. Författarna till detta arbete prövade 

även att söka utan full text vid de söktillfällen där antal träffar var litet men det gav inte så 

stora skillnader. 

Sökorden för närstående som användes i början av data insamlingen var next of kin då vi 

fokuserade på närstående vilket gav ett begränsat antal träffar men relevanta studier hittades. 

Eftersom syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig, prövade sig 

författarna fram med att använda andra begrepp som family caregiver och informal caregiver 

som var relevant för syftet. Det har varit nödvändigt att hela tiden pröva olika sökord för att 

fånga de studier som passar syftet. Östlund (2012) skriver att det är viktigt att under 

sökprocessen experimentera med olika sökord och söktekniker för att få bra resultat. De olika 
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sökorden som har använts täcker in syftet, detta ser författarna som en fördel på att relevanta 

artiklar har identifierats.  

 En annan svaghet under artikelsökningen kan ha varit då vi inte begränsade årtalet, då vid 

ett söktillfälle blev antal träffar över 100. Det kan ha påverkat urvalet av artiklar negativt 

eftersom antal träffar var stort kan författarna ha missat att upptäcka de relevanta studierna 

vid översiktsläsning. Att artiklarna var från Sverige och andra västerländska samhällen har 

varit en fördel jämfört med ett globalt perspektiv då de olika kulturella samhällena skulle ha 

påverkat resultatet.    

En svaghet vid analys av artiklar kan vara att google translate användes vid översättning 

av artiklarna, vilket kan ha påverkat innebörden av innehållet då det inte är en säker metod. 

Men författarna försökte sitt bästa att samtidigt läsa artiklar på originalspråket och använda 

lexikon för att undvika feltolkningar. 

 

8. 2 Resultatdiskussion 

Resultatet presenterades i tre olika kategorier som beskriver närståendes upplevelser av att 

vårda en anhörig i hemmet. I resultatet framkom att som närstående vårda en anhörig i livets 

slutskede i hemmet påverkade deras livssituation. När en person drabbas av en sjukdom 

förändras inte bara hans/hennes situation utan även närstående påverkas (Millberg, 2012). 

Därför relaterar författarna resultatets fynd med Meleis (2010) transitionsteori. Både 

närstående och deras sjuka anhöriga genomgår en transition i denna litteraturöversikt. För den 

sjuke anhörige innebär denna transition en hälso- och sjukdomsrelaterad transition då han/hon 

går över från frisk till sjuk. För närstående handlar det mer om en situationsrelaterad 

transition och rollförändringar. 

Författarna kan se att i denna litteraturöversikt gör närstående ett tillträde till transition då 

de blir medvetna om att deras anhörig är svår sjuk. Deras livssituation påverkades med den 

anhöriges hälso- och sjukdomstransition, dels när det gäller vårdarrollen och dels var de på 

väg till en ny status som änka/änkling eller någon med en förlorad anhörig. Författarna förstår 

att genom denna transition skedde också förändringar i närståendes roller, detta som Meleis 

(2010) kallar rollövergångar. Att närstående genomgår en transition visades även i studien av 

Engström och Söderberg (2011). Det visades att när en anhörig fick en traumatisk hjärnskada 

förändrades den närståendes liv då de fokuserade på att stödja deras anhörig. I följd av detta 

förändrades deras dagliga liv då den anhöriga blev beroende av närståendes stöd. 
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I samband med den anhörigas sjukdom inträdde närstående till en ny livssituation, det vill 

säga situationsövergång som Meleis (2010) transitionsteori beskriver. Närstående upplevde 

ansvar och plikt att vårda sin anhörig i hemmet. Det var också en förväntning från närstående 

själv, deras anhöriga och även sjukvårdspersonalen att ta detta ansvar. Författarna tolkar detta 

att förväntningarna medförde en rollövergång för närstående. Denna rollövergång fordrade 

närstående att skaffa ny kunskap för att hantera den nya rollen som närståendevårdare till 

exempel att kunna hantera medicineringen och utförandet av omvårdnaden av deras anhöriga. 

Enligt Meleis (2010) transitionsteori kräver den nya situationen att ändra sin bild av sig själv i 

sitt sociala sammanhang, vilket visades i resultatet då närstående såg sig som en vårdare. Det 

visades i resultatet att rollövergång från närstående till vårdare förändrade närståendes liv 

genom att de började begränsa sin anställning och andra aktiviteter för att vara nära sin 

anhöriga. Detta bekräftas i studien av Hasson, Spence, Waldron, Kernohan, Mclaughlin, 

Watson och Cochrane (2009) att rädslan av att inte lämna sin anhörig ensam påverkade 

närstående att känna sig isolerade. De närstående hade inte tillräckligt med tid för sig själva 

eller för andra då de var tvungna att planera sina aktiviteter i relation till den anhörigas 

situation. Vårt resultat visade att begränsat socialt liv kunde dels bero på brist på tid eller 

trötthet men det berodde också på att de tidigare aktiviteterna inte upplevdes lika rolig som 

förut och istället ville de vara nära sin anhörig. Detta ser vi som att närstående omdefinierade 

sin situation för att anpassa sig till den nya situationen enligt Meleis (2010) transitionsteori. I 

den nya rollen som vårdare var det viktigt att fokusera mer på sin anhörigas behov och vara 

tillgänglig för dem.  

 Det framkom i resultatet att rollen som närstående upplevdes extremt krävande i att kunna 

balansera vardagen, jobbet och att samtidigt ta hand om sin anhörig. Detta påverkade 

närståendes hälsa och sömn, vilket uttrycktes i trötthet, stress, oro och depression. Liknande 

fynd visades i studien av Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn (2012) som beskriver att 

vårda en anhörig i hemmet krävde att närstående prioriterade sin anhöriges behov före sitt 

eget behov. Även vårdarrollen och vårdandet prioriterades över deras egna sociala aktiviteter 

och arbete. Studien av Ward- Griffin et al. (2012) visar att denna prioritering påverkade 

närståendes fysiska och psykiska hälsa negativt.  

 Under transitionsprocessen när den anhöriga försämrades upplevdes det svårt och 

skrämmande för närstående att bevittna denna förändring hos sin anhörig. De upplevde 

förvirring och osäkerhet att inte veta när döden inträffar vilket kan förstås som en reaktion på 

transition enligt Meleis (2010) teori. Den anhörigas sista tid i livet skapade känslor av ångest 

och kunde framkalla tankar om den egna döden. Författarna anser detta som att närståendes 
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självuppfattning förändrades vid dessa tillfällen då de kände sig maktlösa och otillräcklig att 

klara av den nya situationen. Millberg, Strang och Jakobsson (2004) skriver att känslor av 

otillräcklighet och hjälplöshet framkom hos närstående vid kännedom om anhörigas lidande 

och vetskapen om att anhöriga går bort, vilket uttrycktes i symtom som muskelspänning, 

huvudvärk, minskad aptit och sömnlöshet. Även känslor av otillräcklighet framkom i 

Millbergs et al. studie (2004) när det gäller deras önskan att vilja vara tillräcklig och delta 

samt kunna agera i förhållande till patientens situation. I vårt resultat visades att de närstående 

kände sig maktlösa när vårdpersonal inte observerade närståendes känslor av otrygghet 

och vanmakt. Millberg et al. (2004) hävdar att det är viktigt att hälso- och sjukvårdpersonalen 

identifierar sådana situationer som ökar närståendes känslor av maktlöshet och hjälplöshet för 

att kunna ge adekvat stöd. Dessutom att personalen ska göra närstående delaktig i vården när 

och i den mån de själva önskar.  

 I resultatet framkom att närstående upplevde att trots att de var som en biträdande 

hemsjukvårdare upplevde de sig otillräcklig förberedda för den nya rollen. De saknade  

adekvat information om sin anhörigs medicinering och kände sig otillräcklig involverad i 

beslutsprocessen. De upplevde brist på information angående anhörigs sjukdomsprognos och 

brist på information om hälso- och sjukvårdssystemet. De visste inte vad de ska göra och hur 

de ska göra då det var oklart vad hälso- och sjukvårdpersonal förväntade från dem. Enligt 

Meleis (2010) transitionsteori kräver rolltransition att inhämta nya kunskaper vilket visas i 

resultatet att de saknade detta. Författarna förstår detta som rollotillräcklighet hos närstående 

enligt Meleis (2010) teori , det vill säga att närstående var otillräckligt förberedda i den nya 

situationen. Närstående uttryckte att en bedömning av deras kunskaper och förmåga behövdes 

i början av deras roll för att klara av den nya situationen. 

 Ovandiskuterades  att närstående upplevde otillräcklig förberedelse för den nya situationen 

och rollotillräcklighet identifierades hos dem. I Meleis transitionsteori betonas att kunskap, 

planering och subjektivt välbefinnande krävs för en hälsosam transition (Meleis & 

Chumacher, 2010). Henriksson och Årestedt (2013) beskriver att närståendes förberedelse för 

vårdarrollen och dess krav kan skydda dem mot negativa konsekvenser. Det innebär hur redo 

de närstående uppfattar sig vara för uppgifterna och kraven i vårdarrollen så som att ge fysisk 

omvårdnad, att ge emotionellt stöd och att hantera stressen. Förberedelse visades också viktigt 

för hur närstående upplevde vårdsituationen när det gäller känslomässigt utmanande 

situationer. Det visades att närstående med högre beredskap hade högre nivåer av hopp och 

mindre nivåer av ångest (Henriksson & Årestedt, 2013). I studien av Blindheim, Thorsnes, 

Brataas & Berot (2012) beskrivs att första tiden av vårdandet av en svårt sjuk anhörig 
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upplevdes som värst av närstående. Allting verkade osäkert och omöjligt att klara av, men att 

de gradvis lärt sig att hantera situationen. Blindheim et al. (2012) menar att bevara ett 

meningsfullt liv uttrycktes som viktigt för närstående. Familjens och vänners stöd var också 

viktigt för närstående att kunna fortsätta vården vilket stämmer med vårt reslutat. Ebsensen 

och Thome (2010) menar att rollförändring kräver stöd både från familj och vänner men 

också från hälso- och sjukvårdpersonal. 

 I vårt resultat framkom att närstående upplevde att deras egna behov inte blev sedda av 

personalen då fokus var på anhörigs vård. Wester, Larsson, Olofsson och Pennbrant (2013) 

skriver liknande resonemang att närstående inte fick stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. 

De visste inte vart de skulle vända sig när de behövde stöd inom hälso- och 

sjukvårdssystemet.  

 Tidigare belystes av Grant et al. (2013) att närstående upplevde börda och försämring i 

psykosociala välbefinnandet vilket bekräftades i resultatet. Närståendes roll inom palliativ 

vård uttrycktes tidigare av Friedrichsen (2012) som särskilt viktigt därför att de tar ansvar 

över vården av sin anhörig. Som framkom i resultatet var närstående i behov av stöd då 

vårdarrollen påverkade närståendes hälsa och sociala situationen negativt. För att närstående 

ska kunna hantera vårdarrollen blir sjuksköterskans roll viktig att stödja närstående i den nya 

situationen. Sjuksköterskans roll inom palliativ vård har beskrivits av Friedrichsen (2012) att 

de vårdar hela familjen och stödjer både patienten och närstående. Att uppmärksamma och 

bekräfta närståendes insats i vården beskrevs som viktigt. Det nämndes även att 

sjuksköterskan ska ha förmåga att kunna bedöma både närståendes och patientens situation 

och behov av stöd. Att vara kommunikativ och kunna bygga goda relationer med patienten 

och närstående är också viktigt i sjuksköterskans roll inom palliativ vård. 

 I resultatet framkom också positiva upplevelser av hälso- och sjukvården. Närstående 

uttryckte tacksamhet och tillfredställelse av vården de fått. Resultatet visade att närståendes 

relation mellan sjukvårdspersonal hade en viktig roll för att känna delaktighet och att deras 

egna behov skulle bli uppmärksammade vilket uttrycktes även av Friedrichsen (2012). 

Författarna kan se att sjuksköterskans roll som tidigare beskrivits av Friedrichsen (2012) har 

särskild betydelse för hur närstående upplever vårdandet av sin anhörig och därmed kan 

underlätta svåra situationer. Det framkom i resultatet att när relationen med hälso- och 

sjukvårdspersonalen fungerade bra upplevde närstående en tydlig rollfördelning där 

sjuksköterskan hade yttersta ansvaret. Vidare förekom i resultatet att när vårdpersonalen 

lyssnade på närståendes bekymmer och bekräftade deras insats i vården av deras anhörig 

upplevdes det viktigt för de närstående. Detta stöd från sjukvårdspersonalen kunde minska de 
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negativa känslor som ensamhet och rädsla hos närstående. Wester et al. (2013)  hävdar också i 

deras studie att närstående kan bättre bevara hopp och hantera sin roll och situation när de får 

stöd från hälso- och sjukvårdpersonalen och andra närstående i samma situation.  

 Utifrån resultatet förstår författarna att stöd från sjuksköterskan kan ha en påverkan på hur 

närstående upplever sin situation. Författarna anser att konsensusbegreppet vårdande som 

Eriksson (1995) beskriver kan vara stöd till sjuksköterskan även i bemötandet av  närstående. 

Särskilt inom palliativ vård är stöd till närstående viktigt då de vårdar eller tar hand om en 

sjuk anhörig i hemmet. Som resultatet visade upplevde närstående otillräckligt stöd  och 

vägledning av  hälso- och sjukvårdspersonalen. Eriksson (1995) beskriver en av vårdandets 

kärna som lekande assimilation. Lekande som assimilation menar hon att vårdpersonalen 

anpassar informationen till personens egna krav och ger nödvändig tid och utrymme.  

Författarna relaterar att i den assimilerade leken kan sjuksköterskan hjälpa närstående att få 

anpassad information och vägledning för att klara av den nya situationen. Utifrån närståendes 

behov kan sjuksköterskan lära de närstående genom att undervisa och informera dem.  

 Meleis transitionsteori kan vara ett redskap för sjuksköterskan att använda i sitt arbete för 

att hjälpa närstående att gå igenom en hälsosam transition (Meleis, 2010). När sjuksköterskan 

känner till de olika faktorerna för en lyckad transition kan de bättre stödja närstående att gå 

igenom förändringen Meleis (2010). Det kan handla om att stärka närståendes kunskaper för 

den nya situationen, informera och stödja dem i att känna känslomässigt välbefinnande. Det är 

särskilt viktigt i palliativ vård att sjuksköterskan har ett ansvar att stödja även närstående 

(Friedrichsen, (2012). Patienten betraktas inte som en isolerad enhet menar Meleis (2010),  

utan förändringar i patientens tillstånd måste ses i ett socialt sammanhang. Vidare påpekar 

Meleis (2010) att det är viktigt att se människan som en helhet för att kunna göra en lämplig 

bedömning och åtgärd. Friedrichsen (2012) menar att sjuksköterskan i sin funktion uppfyller 

WHO:s definition av palliativ vård vilket innebär att vårda hela människan och familjen. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat kan vara betydelsefullt för sjuksköterskor och andra hälso- och 

sjukvårdspersonal för att förstå närståendes situation när de vårdar en anhörig. Det är viktigt 

att sjuksköterskans funktion inom palliativ vård uppfylls i praktiken. Inom palliativ vård är 

sjuksköterskans roll särskilt viktig då sjuksköterskan ofta möter närstående lika mycket som 

de möter patienten. Sjuksköterskan behöver göra närstående sedda, bekräfta deras insatser och 

ta hand om även närståendes välmående. För att närstående ska klara av sin vårdarroll är det 
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viktigt att de är tillräckligt förberedda för den nya situationen, att de får tillräckligt med 

information och vägledning för att underlätta den nya rollen.   

 

8. 4 Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversiktens resultat visade att närstående upplevde mycket ansvar över vården och 

fokuserade på sin anhörigs behov före sitt eget behov. Det resulterade till ett begränsat socialt 

liv och deras hälsa påverkades negativt. Författarna har noterat att det finns mycket forskning 

som beskriver närståendes upplevelse av att vårda en anhörig i livets slutskede i hemmet. 

Dock vidare forskning kan behövas på hur vårdpersonalen kan främja närståendes hälsa. Det 

kan också vara intressant om forskning fokuserade mer på hur närstående bäst kan förberedas 

för att bemästra sin roll som närstående och vårdare. 

 

9. Slutsats  

Närståendes upplevelse av att vårda en anhörig i hemmet framkom i tre kategorier: 

Upplevelser av vårdandet, vårdarrollens konsekvenser och upplevelser av hälso- och 

sjukvården. Det visades att vara närstående till en anhörig i livets slutskede var påfrestande på 

många sätt. De kände ett behov av att ta ansvar för sin anhörigs vård för att behålla kontroll 

men ansvaret var också förväntad från deras anhöriga och sjukvårdpersonal. Att vara 

närstående krävde att anpassa sitt liv efter anhörigs situation vilket begränsade deras tidigare 

aktiviteter och påverkade hälsan negativt. Deras egna grundläggande behov som sömn, vila 

och nutrition ignorerades då fokus lades på att främst tillgodose sin anhörigs behov.  

Stöd från hälso- och sjukvården upplevdes otillräckligt då  närstående upplevde brist på 

information och vägledning. Otillräcklig information om hälso- och sjukvårdssystemet, 

sjukdomens prognos, medicinering visades i resultatet. Det framkom i resultatet att närstående 

kände sig otillräckligt förberedda för vårdarrollen, att de tilldelades en uppgift som de inte 

hade en utbildning för. Slutligen visades att stöd från sjuksköterskan var viktigt för att 

närstående ska känna tillfredställelse. God relation med sjuksköterskan underlättade för 

närstående att framföra sina synpunkter, känna sig delaktig och att deras egna behov skulle 

ska bli erkänd. Negativa känslor minskade när sjuksköterskan gjorde närstående sedda och 

lyssnade på deras bekymmer. 
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Willison, K. 

Caregiving at 

the end-of-

life 

perspectives 

from spousal 

caregivers 

and care 

recipients 

2007, 

Kanada,  

Palliative 

and Support 

Care 

Syftet med studien 

var att undersöka 

perspektiven av 

makarvårdarna och 

vårdtagarna 

vidvård i livets 

slutskede i 

hemmet.  

 

 

 

 

Metod: Kvalitativ 

studie 

Urval: Tio makar 

vårdare. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: 

Intervjuerna 

kodades utifrån en 

preliminär kodbok 

som utvecklats 

utifrån en 

Resultatet beskriver fem teman: 

Positiva aspekter i vårdandet innebar 

att informella vårdarna kände sig 

kompetenta och trygga på att vårda sina 

makar. Negativa aspekter upplevdes 

som fysiska ansträngningar och 

känslomässiga påfrestningar om att se 

sina makar bli försämrad. Brist på tid 

och ekonomiska påverkan upplevdes 

också. Relationen mellan makar: 

Vårdar erfarenheter hade fört dem 

närmare deras makar.  

Formella stöd upplevdes positiv när 
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litteraturstudie. 

 

 

kommunikationen mellan vårdpersonal 

fungerade. Svårigheter i kommunikation 

med sjukvårdpersonal upplevdes också. 

Informellt stöd från familj, vänner och 

grannar hade positiv påverkan på deras 

liv. 

Linderholm, 

M., & 

Friedrichsen, 

M.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A desire to be 

seen- Family 

caregivers 

experiences 

of their 

caring role in 

palliative 

home care 

2010, 

Sverige, 

Cancer 

Nursing 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur informella 

vårdare till en 

döende släkting i 

palliativ 

hemsjukvård 

upplevde deras 

vårdarroll och 

stödet under 

patientens sista 

sjukdomsfas och 

efter döden. 

 

Metod: Kvalitativ 

metod  

Urval: 

Fjortonfamiljevård

are deltog. Nio 

kvinnor och fem 

män 

Datainsamling: 

Öppna och 

ljudinspelade 

intervjuer  

Analys: 

Hermeneutisk 

analys och tolkning  

Tre delkategorier och en huvudkategori.  

Att bli en vårdare: Närstående 

upplevde förväntningar från sin 

anhöriga och deras moraliska plikt att ta 

hand om en familjemedlem. 

Att vara en vårdare: Närstående kände 

att de hade ett ansvar som de inte hade 

en utbildning för eller var förberedda 

för det.  

Att inte längre behövas: Efter 

anhörigas död förändrades 

familjevårdarnas situation från att ha 

varit en stödjande roll till att de inte 

länge behövdes.  

Huvudkategorin: En önskan att vara 

sedd: Närstående kände sig osynlig 

med ett hopp om att bli sedd. 
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Munck, B., 

Fridlund, B., 

& 

Mårtensson, 

J. 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative 

home care- 

from control 

to loss of 

control 

2008, 

Sverige, 

Journal of 

Advanced 

Care 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

situationer som 

påverkar 

närståendes 

förmåga att hantera 

palliativ vård i 

hemmet 

Metod: Kvalitativ 

metod. 

Urval: 

Nionärstående 

deltog 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Undersökande och 

beskrivande design 

valdes med hjälp 

av kritisk incident 

teknik. (CIT) 

Resultatet visade två teman: Bevarad 

kontroll och förlorad kontroll. 

Anhörigvårdare upplevde att de höll 

kontrollen genom att vara kontinuerlig 

tillgängligt dygnet runt omkring 

patienten och genom att stödja och ta 

fullständigt ansvar för hela patientens 

behov.  

De upplevde att de förlorade kontrollen 

när de saknade professionell stöd och de 

beskrev att det var då känslor av 

otillräcklighet uppstod. Närstående 

upplevde maktlöshet när deras anhöriga 

led av akut eller svår behandlade 

symtom. 

Proot, I. M.,  

H. Abu-saad, 

H., 

F.J.M. 

Crebolder. 

H., 

Goldsteen. 

M., 

A. Luker, K., 

& A.M. 

Widdershovn

,G. 

Vulnerability 

of family 

caregivers in 

terminal 

palliative 

care at home; 

balancing 

between 

burden and 

capacity 

2003, 

Nederländer

na,  

Nordic 

College of 

Caring 

Sciences, 

Scand 

Journal 

Caring 

Science 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser av 

familjevårdare, 

deras behov av 

hemsjukvård samt 

vilka hälso- och 

sjukvårdtjänster de 

får. 

Metod: Kvalitativ 

studie med grundad 

teori metod. 

Urval: Tretton 

familjevårdare 

deltog. Elva 

kvinnor och två 

män. 

Datainsamling: 
Intervjuer med 

intervjuguide. 

Analys: Med hjälp 

av konstant 

komparativ metod. 

Kärnkategorin "Sårbarhet" uppdelades i 

två subkategorier: faktorer som ökade 

sårbarheten och faktorer som minskade 

sårbarheten. Anhörigas upplevelse av 

vårdbelastning, begränsade aktiviteter, 

rädsla, osäkerhet, ensamhet, att möta 

döden, brist på känslomässiga stöd och 

informationsbrist var faktorer som 

ökade sårbarheten och kunde vara 

riskfaktorer för trötthet och utbrändhet. 

Fortsatt tidigare aktiviteter, hopp, hålla 

kontroll, tillfredställelse och god stöd är 

faktorer som kunde minska sårbarheten 

och kunde skydda mot trötthet och 

utbrändhet. 
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Perreault, A., 

Fothergill-

Bourbonnais, 

F., & Fiset, 

V.  

The 

experience of 

family 

members 

caring for a 

loved one 

2004, 

Kanada, 

Internationa

l Journal of 

Palliative 

Nursing 

 

Syftet med studien 

var att visa 

upplevelsen av att 

vårda en döende 

nära anhörig i 

hemmet och hur de 

upprätthöll den 

rollen, innan 

intagningen av 

patienten till en 

palliativ enhet. 

Fokus i studien var 

dubbelt:  

1. Att beskriva 

upplevelsen av 

familjemedlemmar 

som vårdar en 

döende nära 

anhörig i hemmet. 

2. Att förstå rollen 

av en stödperson i 

underlättandet av 

familjevårdandet. 

Metod: 
Fenomenologisk 

metod. 

Urval: Tio 

familjevårdare. 

Datainsamling: 
Intervju med öppna 

frågor  

Analys: En 

cirkulär form av 

hermeneutisk 

analys användes  

Fyra huvudteman beskrev hur det var 

för en familjemedlem att ta hand om en 

döende anhörig i hemmet: Göra ett 

åtagande för vårdarrollen, vårda och 

stödja, att handskas med hjälplöshet, att 

avväga situationen: beslutet om att 

lägga in patienten på avdelning. 

Dessutom fyra sammankopplade 

dimensioner upptäcktes som flyttar 

närstående eller stödpersonen från en 

fas till en annan fas: Socialt stöd, ge allt 

du har, påverkan på familjen och sitta 

på åskådarplatsen. 

 

 


