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Abstrakt 

Bakgrund:  Palliativ vård innebär att främja livskvalité när bot inte längre är möjligt. När 
patientens önskemål är att vårdas palliativt i hemmet är närståendes närvaro ofta en 
förutsättning. Sjuksköterskan kan ha en relationsskapande, stödjande, kommunikativ och 
koordinerande roll och närstående bör inkluderas i den palliativa vården. En ny livssituation 
kan ge upphov till olika behov hos närstående som sjuksköterskan bör ta hänsyn till.  
Syfte: Att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. 
Metod: En systematisk litteraturstudie med en induktiv ansats. Åtta kvalitativa artiklar 
inkluderades i studien. 
Resultat: De närstående kände en skyldighet att vårda patienten. Att ha tillgång till hälso- 
och sjukvårdspersonal var betydelsefullt för att klara av vården i hemmet. En god relation 
mellan närstående och hälso- och sjukvårdspersonal kunde bidra till en ökad förberedelse för 
de närstående inför vården av patienten. Patientens situation och välmående påverkade de 
närstående känslomässigt, bland annat upplevdes en ökad ovisshet och osäkerhet när 
sjukdomsförloppet inte var förutsägbart. De närstående upplevde tidsbrist för deras privatliv 
och distraktion från att ta tillvara på nuet. 
Slutsats: Varje familjemedlem påverkades när någon blev sjuk. Närståendes förändrade 
livssituation gjorde att det uppstod ett behov av olika former av stöd och en god relation med 
hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att använda sig av familjefokuserad omvårdnad kan 
hela familjen inkluderas.  
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1 Introduktion 

Allt fler människor i Sverige väljer att dö i det egna hemmet istället för på ett sjukhus 

eftersom möjligheten till medicinska insatser i det egna hemmet har ökat (Socialstyrelsen, 

2013). Allmänsjuksköterskan kan komma i kontakt med palliativ vård i sin profession, därav 

betydelsen för författarnas framtida yrke. Författarna har under sina studier och 

verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med palliativ vård och utifrån det skapat ett 

intresse för det komplexa området. Under den verksamhetsförlagda utbildningen uppfattades 

omvårdnaden av patienten i palliativ vård som självklar för hälso- och sjukvårdspersonal. 

Däremot upplevde författarna att de närstående inte alltid inkluderades i omvårdnaden.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård  

Palliativ vård innebär att ha ett holistiskt synsätt på vårdande där hänsyn tas till fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella faktorer när bot inte är möjligt utan syftet med vården 

istället är att ge livskvalitet (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Syftet med palliativ vård är att 

främja patienters och närståendes livskvalitet. Fysiska, andliga och psykosociala svårigheter 

identifieras, behandlas och lindras för att livskvaliteten ska förbättras. Palliativ vård innebär 

bland annat att lindra svåruthärdliga symtom. Döden ska ses som en normal process och ska 

inte drivas på eller hindras. Patienten ska stöttas till ett livfullt liv fram till döden och de 

närstående ska få stöd i sin sorgeprocess under sjukdomens utveckling och efter patientens 

död. Patientens och närståendes behov bör tillgodoses genom ett teamarbete mellan olika 

professioner (WHO, 2015). Palliativ vård kan vara både allmän och specialiserad. Allmän 

palliativ vård innebär att vården utförs av hälso- och sjukvårdspersonal, vilka definieras som 

personer som i sitt yrke utövar hälso- och sjukvård (Socialstyrelsens Termbank, 2007) och 

som har basal kunskap och kvalifikation i palliativ vård. Den specialiserade palliativa vården 

genomförs av ett multiprofessionellt team med avancerad kunskap och kompetens till 

patienter med komplicerade symtom eller behov. Vården bör anpassas till den unika 

individen och dess behov. Patientens individuella behov såsom självbestämmande, 

symtomlindring, delaktighet och deras sociala relationer bör vara en del i vården, för en så 

god och livskvalitetsfrämjande sista tid i livet som möjligt. Tidigare har palliativ vård haft sitt 
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ursprung och varit anpassad efter patienter med en obotlig cancer, men idag inkluderas fler 

sjukdomar, så som hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), terminal njursvikt, 

leverinsufficiens, aids och ett antal neurologiska sjukdomar. Palliativ vård utgörs av de två 

faserna “inledande tidig fas” och “senare avslutande fas”. Övergången mellan den tidiga och 

sena fasen kallas brytpunkt och kan följas upp med ett brytpunktssamtal. Det kan vara svårt 

att fastställa när brytpunkten tar vid. Brytpunktssamtalet sker mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal, patient och eventuellt närstående för att de ska bli medvetna om att vården 

inte handlar om att förlänga livet längre. När patienten drabbas av en irreparabel sjukdom 

eller skada kan den tidiga palliativa fasen inledas. Den tidiga fasen kan vara lång och syftar 

bland annat till att förlänga livet för patienten och främja livskvalitén genom olika insatser. 

Den sena fasen kännetecknas av en kort period där lidande lindras och en hög livskvalité för 

patient och närstående främjas (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.2 De fyra hörnstenarna 

Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar. En av de fyra hörnstenarna belyser vikten av 

symtomlindring mot komplicerade symtom. Nästa hörnsten poängterar betydelsen av att 

arbeta i team mellan olika professioner, i relation till patientens behov. En tredje hörnsten 

markerar kommunikationen som bör ske mellan hälso- och sjukvårdspersonal, patient och 

närstående samt att vården håller en kontinuitet. Den fjärde och sista hörnstenen står för 

informationen och stödet till de närstående. Den palliativa vården ska inkludera de närstående 

bland annat genom att de får känna sig delaktiga och att deras närvaro är betydelsefull för 

vården, där deras önskemål har betydelse (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.3 Hemsjukvård 

Hemsjukvård innebär sjukvård som utövas i hemmet, med eller utan närståendes deltagande. 

De olika typerna av hemsjukvård är primärvårdsansluten hemsjukvård (PAH), 

lasarettsansluten hemsjukvård (LAH), sjukhusansluten hemsjukvård (SAH) och kommunal 

hemsjukvård. Dessa kan ha olika huvudmän och bedriver basal eller avancerad hemsjukvård 

(Socialstyrelsen, 2008). Basal hemsjukvård är distriktsköterskeledd, har ett enskilt arbetssätt, 

bedrivs på dagtid med få medicinska tekniker, har tillgång till sjukhussäng efter remiss, har 

ett begränsat upptagningsområde och bedriver undantagsvis palliativ vård. Avancerad 
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hemsjukvård är i större utsträckning läkarledd, teambaserad, vården är tillgänglig dygnet runt, 

har kvalificerade medicinska tekniker, det finns en sjukhussäng tillgänglig, har ett stort 

upptagningsområde och har som största fokus palliativ vård. Vård i hemmet kan vara en svår 

period för de närstående vilket hälso- och sjukvårdspersonal bör vara medvetna om, annars 

finns det en risk att de närstående blir belastade utan adekvat stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal. En döende patient i hemmet kan väcka många frågor hos de närstående 

som är viktigt för professionella vårdare att ta hänsyn till (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  

2.4 Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Sjuksköterskan bör vara flexibel, ha entusiasm och kunna anpassa vården till behoven hos 

patienten och de närstående (Appelin, Brobäck & Berterö, 2005). Sjuksköterskan har en 

relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande roll. Den relationsskapande 

rollen handlar om att bygga upp tillitsfulla relationer som inte är för opersonliga men inte 

heller för emotionella. Den stödjande rollen handlar om att stötta både den sjuke och 

närstående samt annan hälso- och sjukvårdspersonal. En form av stöd kan exempelvis vara att 

ge information som är anpassad till patienten och närstående. En stödjande roll innebär också 

att sjuksköterskan skapar redskap för att uppfylla patientens önskemål. Redskapen kan finnas 

hos patienten och även hos de närstående. Sjuksköterskan kan stödja närstående genom att 

bekräfta deras insatser för patienten. De kan behöva stöd i att hitta sin roll när det gäller 

vården i hemmet. Kommunikation är en del av sjuksköterskans roll, både verbal och icke-

verbal. I en dialog med närstående och patient kan samtalet handla om både fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella faktorer, sjuksköterskan bör veta när hon ska överlämna 

samtalet till en annan profession. Sjuksköterskans koordinerande roll innebär att göra en 

bedömning av patienten och de närstående, om behovet finns kontaktar sjuksköterskan andra 

professioner i teamet (Friedrichsen, 2012). Att som sjuksköterska kunna arbeta tillsammans 

med patienten och närstående anses vara en förutsättning för att patienten ska få dö utifrån 

sina och familjens önskningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

2.5 Närstående 

Närstående definieras som den person den enskilde anser sig ha en nära relation till 

(Socialstyrelsens termbank, 2004). Familj kan vara en annan benämning för närstående. 

Familjen är de som säger sig tillhöra den. Sjuksköterskor bör komma bort från begränsningen 
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när det gäller blodsband, adoption och äktenskap (Wright, Watson & Bell, 2002). I denna 

uppsats kommer både närstående och familj att användas synonymt.  

 

2.6 Att vara närstående i palliativ vård 

Närståendes närvaro är ofta en förutsättning för palliativ vård. Patientens sjukdom inverkar 

på de närstående och det finns ett samband mellan patientens och närståendes välmående. 

Patientens situation lindras indirekt om de närstående mår bra. Beroende på den livssituation 

de närstående befinner sig i kommer de att ha olika svårigheter och behov. De kan känna 

otillräcklighet då de vill hjälpa patienten. Sjuksköterskor kan ta tillvara på deras vilja att göra 

väl och tillsammans med de närstående hitta ett sätt att göra det på. Patienten kan exempelvis 

vara för trött för att berätta om hur smärtan är, då är de närstående en viktig informationskälla 

(Milberg, 2012).  

 

Tidigare forskning gjord på en palliativ avdelning i slutenvården, visade att närstående 

upplevde sig vara i en bubbla som lätt kunde brista. De försökte hitta resurser till att klara av 

kommande utmaningar och de upplevde en svårighet i att ta kontakt med sjuksköterskorna 

under tiden. Sjuksköterskorna behövde ge dem utrymme till att hitta egna resurser. 

Närstående upplevde en trygghet när de av sjuksköterskorna fick information om sjukdomen 

och förloppet. Att det fanns fler hälso- och sjukvårdspersonal på avdelningen innebar att 

patienten fick hjälp snabbare, vilket var av betydelse för de närstående då de upplevde en 

vård av god kvalitét. De upplevde att patienten togs på allvar, till exempel när 

symtomlindringen var god och närstående kunde slappna av och ta mindre ansvar. 

Sjuksköterskans kompetens och engagemang påverkade de närståendes upplevelser. 

Kompetensen gjorde att de kände en trygghet, medan engagemanget bidrog till en 

individualiserad vård (Grøthe, Biong & Grov, 2015). 

 

2.7 Teoretisk referensram 

Familjefokuserad omvårdnad utgörs av den familjecentrerade och familjerelaterade 

omvårdnaden. Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen utgör ett system där 

interaktionen mellan de olika familjemedlemmarna står i fokus. Att familjen ses som ett 

system innebär att de olika medlemmarna har en inverkan på varandra. De olika 
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familjemedlemmarna kan ha olika syn på en situation, men allas syn är av lika stort värde. I 

den familjerelaterade omvårdnaden är patienten i fokus och familjen finns med som en 

kontext.  En familjs utveckling sker både individuellt och som en helhet, där rutiner och roller 

kommer att påverkas. Då en familjemedlem drabbas av sjukdom och ohälsa påverkas hela 

familjen, deras föreställningar utmanas (Wright et al., 2002). 

 

Tre begrepp som är betydande i den familjefokuserade omvårdnaden är föreställningar, 

reflektion och relation. Om ohälsa/sjukdom drabbar en familjemedlem kan de närstående och 

sjuksköterskorna ha olika föreställningar om hur situationen bör hanteras. Till exempel kan 

familjer undanhålla känslor av upprördhet och information för att deras föreställning är att det 

kommer förvärra ohälsan/sjukdomen. Bedömning och vårdandet av familjen påverkas av 

sjuksköterskans föreställningar. Det finns både hindrande och underlättande föreställningar. 

Hindrande föreställningar kan inverka på familjens förmåga att finna lösningar i svåra 

situationer, även om de innehar de resurser som behövs för att kunna lösa problemen som 

uppstår. Underlättande föreställningar kan istället skapa fler lösningsalternativ. Det första 

mötet sjuksköterskan har med familjen lägger grunden till relationen mellan dem. Genom en 

god relation mellan sjuksköterska och familj är både sjuksköterska och familjen experter och 

risken för en hierarki där sjuksköterskan ses som expert minskar. Reflektionens betydande 

roll i en familjefokuserad omvårdnad är att främja underlättande föreställningar, genom att 

sjuksköterskan ställer frågor, diskuterar och resonerar med familjen (Wright et al, 2002). 

 

Familjefokuserad omvårdnad valdes som teoretisk referensram eftersom denna teori 

inkluderar familjen och passar väl överens med litteraturstudiens syfte som utgick från ett 

närståendeperspektiv. Referensramen stämmer även överens med allmänsjuksköterskans 

ansvarsområden i sin profession, så som att skapa en god relation med familjen.   

 

3 Problemformulering 

Allt fler människor väljer att dö i det egna hemmet och närstående är ofta en förutsättning för 

att palliativ vård i hemmet ska kunna ske. Beroende på deras livssituation så kan den nya 

situationen påverka de närstående på olika sätt och därmed har de närstående olika behov 

som sjuksköterskan kan behöva ta hänsyn till. Däremot har det visat sig att de närstående kan 

ha svårt att få kontakt med sjuksköterskan. De fyra hörnstenarna i palliativ vård bör uppfyllas 
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och en av dem belyser vikten av att närstående är delaktiga i vården, får möjlighet till stöd 

och information. Det är därför betydelsefullt att belysa och få kunskap om närståendes 

upplevelser av palliativ vård i hemmet, då det kan vara till hjälp i sjuksköterskans kliniska 

arbete för att kunna anpassa vården efter patienternas och närståendes behov. Det kan även 

vara av betydelse då de närstående indirekt kan ha en inverkan på patientens välmående med 

koppling till familjecentrerad omvårdnad. 

 

4 Syfte 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

 

5 Metod 

Studien som genomfördes var en systematisk litteraturstudie. Syftet besvarades utifrån 

väsentlig forskning som identifierades, valdes ut, kritiskt evaluerades och analyserades, vilket 

borde göras enligt Forsberg och Wengström (2016).  

 

5.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Studiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2006 till 2016, 

artiklarna skulle vara peer-rewieved eller Ulrichsweb-granskade, studierna skulle ha varit 

utförda i Sverige och att den palliativa vården bedrivits i hemmet oavsett palliativ fas med 

närståendes perspektiv i fokus. Exklusionskriterier var att varken patienten eller de 

närstående skulle vara under 18 år och att artiklar som inte var skrivna på engelska eller 

svenska uteslöts. 

 

5.2 Sökningsförfarande och urval 

En pilotsökning gjordes på databasen Cinahl för att undersöka den kunskap som redan fanns 

om det valda ämnet och om materialet i sådana fall var tillräckligt. Pilotsökningen utgjordes 

av en fritextsökning där begrepp utifrån syftet valdes ut och söktes som enstaka ord eller i 
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ordkombinationer tillsammans med booelska operatorer som är ”AND”, ”OR” och ”NOT” 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökning av artiklarna genomfördes i de tre olika 

databaserna, Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Sökningarna hade samma tillvägagångssätt i 

varje databas. Författarna började med att finna varje databas ämnesord som enligt Östlundh 

(2012) är ord förenade med det specifika ämnet i ämnesordslistorna CinahlHeadings i Cinahl, 

MeSH i Pubmed och Thesaurus of Psychological Index Terms i PsycInfo. Synonymer söktes 

även upp i SvenskMeSH för att kombineras ihop och få fram flera träffar i sökningarna. 

Synonymerna prövades i de olika ämnesordlistorna för varje databas, när de inte fanns där 

användes de i fritext. Vissa av de ord som inte varit ämnesord trunkerades vilket innebär att 

byta ut början eller slutet av ett ord med en asterisk för att täcka in flera varianter av ett ord 

(Forsberg & Wengström, 2016). De olika synonymerna kombinerades ihop med den booleska 

operatoren “OR” till block. Blocken kombinerades i sin tur ihop med “AND” och gav 

sökningsresultatet. I slutet av sökningen gjordes en begränsning på årtal i de tre databaserna 

och peer rewied i Cinahl och PsychInfo (se Bilaga 1). 

 

För artiklarna funna på Pubmed användes Ulrichweb för att kontrollera tidsskrifternas peer 

rewied, alltså vetenskapliga granskning. Sedan började författarna att tillsammans läsa 

igenom sökningsresultatens titlar. När en titel verkade passa in på det valda syftet lästes 

abstraktet. Om abstraktet i sin tur verkade relevant lästes den fullständiga artikeln. I början av 

sökprocessen var Europa ett inklusionskriterie men i slutet av sökprocessen, innan 

kvalitetsgranskningen, ändrades det till att endast inkludera studier utförda i Sverige. Studier 

skrivna på annat språk än svenska eller engelska, studier gjorda utanför Sverige och artiklar 

där patient eller närstående inte var mer än 18 år, exkluderades manuellt. Slutligen valdes nio 

kvalitativa artiklar ut till kvalitetsgranskningen.   

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Författarna valde att använda sig av Forsberg och Wengström (2016) checklista för 

kvalitativa artiklar (se Bilaga 2). I checklistan fanns inget poängsystem och istället användes 

en framställd skala som utgick ifrån hur många frågor som besvarades i checklistan. Utifrån 

hur många frågor som kunde besvaras med ett giltigt svar, avgjorde skalan om det var en låg, 

medel eller hög kvalité på studierna. Ett giltigt svar innebar att en fråga som exempelvis 

borde besvaras med ett ja också gjorde det och inte med ett nej. 0-15 besvarade frågor gav en 
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låg kvalité, 16-24 besvarade frågor gav en måttlig kvalité och 25-29 besvarade frågor gav en 

hög kvalité. De slutligen valda artiklarna höll alla medel eller hög kvalité. Utöver checklistan 

har författarna även granskat det etiska tillståndet och övervägandet i artiklarna, vilket anses 

nödvändigt vid systematiska litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2016). En studie 

exkluderades då etiskt övervägande saknades, därmed användes åtta artiklar till analysen (se 

Bilaga 3). Författarna sökte upp tidsskriften där studien var publicerad och kunde inte finna 

några riktlinjer gällande etik för de studier som publicerats i tidsskriften. Därav valet att 

exkludera studien.   

 

5.4 Analys 

En analys ska göra omfattande data begriplig genom att minska information samt bidra till att 

nya mönster urskiljs och är lämpligt vid omfattande textmaterial (Forsberg & Wengström, 

2016). I studien har Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning av innehållsanalys 

använts. Analysen har även influerats av Lundman och Granheims (2012) beskrivning av en 

kvalitativ innehållsanalys och deras begrepp användes vid analysen. Studien utgick ifrån en 

innehållsanalys med en induktiv ansats, som innebar att författarna förutsättningslöst 

analyserade datan, alltså inte utifrån någon teori (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna 

delades upp mellan författarna för att översiktligt läsa artiklarnas resultat och få en bild av 

helheten. Artiklarnas resultat översattes till svenska. Utifrån de tilldelade artiklarna valdes 

lämpliga meningsenheter ut enskilt av författarna utifrån studiens syfte. I en av artiklarna 

fanns både patientens och närståendes perspektiv, här valdes endast meningsenheter ut utifrån 

närståendes perspektiv. Författarna träffades för att kondensera och koda meningsenheterna 

tillsammans. Liknande koder som hade liknande innehåll fördes samman till kategorier (se 

Tabell 1). Att författarna har valt att enskilt ta ut meningsenheter för att sedan träffas och 

vidare analysera enheterna tillsammans kallas för forskartriangulering (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Tabell 1 
 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 
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Förmågan att bygga upp en 
relation med det 
professionella vårdteamet 
blev en fråga av avgörande 
betydelse för att erkänna de 
närståendes egna behov och 
få dem att känna sig 
involverade i vården. 

Relationen med 
professionella var avgörande 
för att närstående skulle få 
sina behov tillgodosedda och 
bli delaktiga. 

Relationens betydelse Relation och 
kommunikation mellan 
patient, hälso- och 
sjukvårdspersonal och 
andra 

När det kommer till de nya 
vårdgivarrollerna, har 
deltagarna upplevt 
förändringar i deras 
relationer med deras partner, 
vilket ledde till förändringar 
i deras tidigare roller. 

Förändringar i relationen till 
partnern och därmed i 
tidigare roller.  

Förändrad relation 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

I studien inkluderades endast artiklar där ett tillstånd från en etisk kommité fanns eller där det 

fanns ett tydligt etiskt övervägande. Allra först studerades det om ett etiskt tillstånd fanns, om 

det inte fanns gick författarna vidare till att titta på om studien fört ett etiskt resonemang. De 

resultat som svarade an på studiens syfte presenterades med alla perspektiv. Författarna 

framhävde inte medvetet de artiklar som förstärkte förförståelsen. Enligt Forsberg & 

Wengström (2016) är detta något som borde tas hänsyn till vid systematiska litteraturstudier. 

Författarnas förförståelse var att de närstående kunde bli åsidosatta i vården, förförståelsen 

skapades utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen vilken författarna försökte sätta inom 

parantes.  

6 Resultat 

Följande fem kategorier framkom: Skyldighet och ansvar, Kunskap och stöd, Relation och 

kommunikation mellan patient, hälso- och sjukvårdspersonal och andra, Känslomässiga 

upplevelser samt Påverkan på det vardagliga livet.  
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6.1 Skyldighet och ansvar 

Närstående upplevde att de själva var en förutsättning för den palliativa vården i hemmet 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). De kände en mer eller mindre skyldighet att ta på sig en 

vårdande roll för patienten, när denne skulle vårdas i hemmet (Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Wallerstedt, Andershed & Benzein, 2014). Det var inte bara en inre känsla av 

skyldighet, utan de upplevde ibland en förväntan från både patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal att vårda och se efter patienten (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Holm, 

Henriksson, Carlander, Wengström & Öhlen, 2015). Även om vårdgivarrollen kändes som en 

skyldighet, var de alla förberedda på att finnas där och vara närvarande för patienten. För 

vissa var det mer självklart att ta på sig en vårdande roll än för andra och de var därmed olika 

förberedda på det vårdande ansvaret som för vissa föll sig mer naturligt än för andra (Janze & 

Henriksson, 2014). I de flesta fall uttryckte de närstående en önskan om att få finnas där för 

patienten, men alla ville inte betraktas som eller förberedas till att ta på sig en vårdande roll 

(Holm et al., 2015).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen kunde öppna upp för att de närstående skulle känna sig 

delaktiga i patientens omvårdnad genom att närstående och personal tillsammans delade på 

ansvaret för patientens vård (Borstrand & Berg, 2009). Närstående hade olika mycket ansvar 

för vården beroende på stöd av professionell hälso- och sjukvårdpersonal (Holm et al., 2015).  

Trots att de närstående, från fall till fall, fått olika mycket delat ansvar med hälso- och 

sjukvårdspersonal, kunde de tycka att ansvaret för patientens vård blev för tungt (Borstrand & 

Berg, 2009).  

  

Ett stort ansvar kunde läggas på de närstående som fick i uppgift att övervaka och rapportera 

patientens tillstånd till hälso- och sjukvårdpersonal (Milberg & Strang, 2011). Ansvaret 

kunde vara betungande för de närstående när de till exempel fick ansvara för mediciner, 

kontrollera blodtryck, infusioner och avgöra när kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal 

skulle ske (Borstrand & Berg, 2009; Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, Olsson, 

Friedrichsen, 2012).  När de närstående successivt blev mer medvetna om patientens situation 

och fick nya kunskaper, kunde de känna desto större ansvar och skyldighet att vårda patienten 

(Holm et al., 2015). De kände ett ansvar att vara starka inför patienten och andra genom att 

dölja sina egna känslor för att skydda patienten från oro (Rydé, Strang & Friedrichsen, 2008). 

De hade en vilja och kände ett ansvar att stanna med patienten dygnet runt samtidigt som de 
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visste att det inte var möjligt med tanke på deras egna behov (Holm et al., 2015). Närstående 

som var delaktiga i vården kunde känna att de levde under ständigt ansvar av att vårda och 

samtidigt hålla kontakt med barn, vänner eller släktingar, vilket tog mycket energi och tid, 

som de kände inte räckte till för (Rydé et al., 2008).   

 

6.2 Kunskap och stöd 

Närstående upplevde att de hade en viktig och central roll i att ta hand om patienten, däremot 

krävde denna roll en stor kunskap och kontroll för vilket de ansåg sig inte vara förberedda. 

Det kunde handla om uppgifter som personlig vård, läkemedel och byte av förband 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

 

Närstående upplevde att förväntningarna på dem var otydliga på grund av bristande 

vägledning och information från sjuksköterskor. De ansåg att hälso- och sjukvårdspersonal 

var ett krav för att de skulle lyckas ta hand om patienten hemma (Linderholm & Friedrichsen, 

2010). Stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen ansågs även skydda mot vanmakt och 

hjälplöshet (Milberg & Strang, 2011). När hälso- och sjukvårdspersonal tog hand om 

medicinering, omläggning av sår och bedömning av patientens tillstånd, upplevde närstående 

en lättnad i ansvaret vilket bidrog till att de kände trygghet (Milberg et al., 2012). Stöd, 

säkerhet och trygghet skapades till närstående med hjälp av personalens tillgänglighet 

(Wallerstedt et al., 2014). Att patienten fick effektiv symtombehandling upplevdes också 

betydande för tryggheten (Milberg et al., 2012). När personalen inte kunde sköta den tekniska 

apparaturen och patienten inte blev tillräckligt smärtlindrad ledde det till osäkerhet hos de 

närstående (Borstrand & Berg, 2009).   

 

Att ha en möjlighet att kontakta en sjuksköterska som kände till patientens situation dygnet 

runt, var ett stöd som bidrog till upplevelsen av trygghet för närstående och även att hjälpen 

sker snabbt oavsett tidpunkt (Borstrand & Berg, 2009). De kände sig inbjudna om hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade förklarat att de ville bli kontaktade vid behov av hjälp och att när 

de väl blev kontaktade var villiga att hjälpa till. När personal inte fanns tillgänglig vid behov 

upplevdes osäkerhet och brist på kontroll till exempel när patienten plötsligt fick allvarliga 

symtom. När personal inte fanns tillgängliga kunde de även uppleva att de var tvungna att 

kämpa för att få stöd (Milberg et al., 2012). När stödet från hälso- och sjukvårdpersonal inte 
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var tillräckligt, upplevde de närstående en tuff tid med ensamt ansvar för patienten 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). De flesta närstående kände sig däremot inbjudna och 

upplevde ett stort stöd från personalen (Borstrand & Berg, 2009). 

  

Informationen från hälso- och sjukvårdpersonal ansågs vara en bas till beslutsfattandet (Janze 

& Henriksson, 2014). Hälso- och sjukvårdspersonalen hade en roll i att hjälpa närstående att 

bli förberedda inför patientens död (Holm et al., 2015). De kunde även uppleva brist på 

information då patienten förnekade ett behov utav hjälp vilket ledde till att begränsningar i 

resurser eller oförmåga inom familjen inte togs upp. Patientens förnekelse kunde bidra till att 

hälso- och sjukvårdspersonal hade förutfattade meningar om vilka resurser och förmågor 

familjen hade och det bidrog till en oförberedd döendeprocess för de närstående (Wallerstedt 

et al., 2014). När de närstående inte var förberedda hade de svårt att förutse hur de skulle 

vårda sina partner (Janze & Henriksson, 2014). Informationen var inte alltid omtyckt men 

ansågs vara nödvändigt för att bli förberedd. De närstående ville ibland skydda patienten från 

information och kunskap om sjukdomen som de ansåg att denne kunde ta skada utav (Holm 

et al., 2015). Information av värde kunde vara sjukdomsförlopp, behandling, bieffekter och 

vad det fanns för tillgång till stöd (Milberg & Strang, 2011). Närstående kunde uppleva att de 

fick information om patientens sista tid i livet försent, när det var uppenbart att livet snart var 

slut. Skriftlig och muntlig information kunde underlätta för de närstående att känna sig 

delaktiga (Borstrand & Berg, 2009). Informationen bidrog till att de närstående kunde 

uppleva trygghet i situationen istället för att oroa sig för något okänt (Milberg et al., 2012). 

Hälso- och sjukvårdspersonal, internet och tidigare erfarenheter kunde bidra till ny kunskap 

för de närstående (Janze & Henriksson, 2014). Informationen skulle vara individuellt 

anpassad till de närstående och det skulle finnas tillräckligt med tid att få informationen för 

att uppleva sig lugn och säker (Milberg & Strang, 2011). 

  

Delad kunskap med en sjuksköterska kunde leda till förmågan att förbereda och möta nya 

situationer och behov hos patienten för de närstående (Janze & Henriksson, 2014). 

Personalens löfte om att patienten skulle få möjlighet till att läggas in på sjukhus eller 

vårdhem vid förändrad situation, bidrog till känslan av trygghet i en skrämmande situation 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). Att ha tillgång till personer med tillförlitlig kompetens 

gav närstående förtroende för att de problem som uppkom blev hanterbara, det bidrog till att 

ha tillit till hälso- och sjukvårdspersonalen. Att personalen utförde det överenskomna till 

exempel hembesök, recept och samråd, var lyhörda och uppmärksamma bidrog också till 
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tilliten. Även kontinuitet var en bidragande faktor till känslan av tillit för de närstående, vilket 

innebar att få möta samma personal så mycket som möjligt (Milberg et al., 2012). Det 

uppfattades även stöttande när hälso- och sjukvårdspersonalen bjöd in de närstående till att 

delta i vårdprocessen i den mån de ville och att de fick en bekräftelse av att ha viktig kunskap 

rörande patientens situation (Milberg & Strang, 2011). Delaktigheten underlättades genom att 

personalen gav känslomässigt och praktiskt stöd i vården (Milberg et al., 2012). Att inte få 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal kunde kompenseras med att få praktiskt och 

emotionellt stöd från familj och vänner (Milberg & Strang, 2011). Förutom stöd från familj, 

vänner och personalen ansågs även en religiös tro ha varit ett viktigt stöd i förberedelsen för 

döden och kommande utmaningar för de närstående. I kyrkan kunde de närstående finna frid 

och tid för reflektion, därmed kunde religionen ses som ett stöd (Holm et al., 2015). 

  

Närstående kunde även uppleva att eftersom patienten var i fokus tog hälso- och 

sjukvårdspersonal inte hänsyn till deras känslor och upplevelser. Ingen eller mycket få 

frågade om de närståendes situation (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Att de närståendes 

behov inte uppmärksammades ledde till att de kände sig ensamma och övergivna i stressiga 

situationer (Wallerstedt et al., 2014). 

  

Närstående kunde uppleva otillräckligt med stöd på natten då nattvak inte kunde erbjudas och 

att de själva fick utföra alla tjänster dygnet runt (Borstrand & Berg, 2009) och de upplevde 

sig svikna av systemet när det inte fanns personal som kunde sitta med den döende patienten. 

Att ha vak kunde upplevas som både stöttande och icke-stöttande, om det var stöttande, 

underlättade det närståendes ansvar och tvärtom (Wallerstedt et al., 2014). 

 

  

6.3 Relation och kommunikation mellan patient, hälso- och 

sjukvårdspersonal och andra 

En god relation mellan närstående och hälso- och sjukvårdpersonal beskrevs som tillitsfulla, 

nära och betydelsefulla och hade förmågan att motverka känslor av vanmakt och hjälplöshet 

(Milberg & Strang, 2011). De närstående upplevde en förändrad relation till patienten efter 

att den vårdande rollen introducerades (Holm et al., 2015; Rydé et al., 2008). För de 

närstående kunde nära relationer med patienten eller med andra personer bli en förutsättning 
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för att kunna öppna sig, visa känslor, kunna ge tröst och ta emot tröst (Rydé et al., 2008). Det 

första mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen var betydelsefullt för de närstående och 

resultatet av mötet influerades av att få gott om tid, att personalen var vänliga och att det 

fanns utrymme för en vardaglig jargong (Borstrand & Berg, 2009). Att bearbeta känslor 

tillsammans med hälso- och sjukvårdpersonal, känna tillit till systemet samt att ha en bra och 

stöttande relation med personalen var en fördel inför beredskapen av vården (Holm et al., 

2015). När en god relation till hälso- och sjukvårdpersonal byggdes upp, kunde närstående 

uppleva en mer tydlig ansvarsfördelning där de själva hade en stödjande roll och hälso- och 

sjukvårdspersonalen det yttersta ansvaret, med ständig tillgänglighet för den närstående och 

patienten (Milberg & Strang, 2011; Borstrand & Berg, 2009). En god relation mellan 

närstående och hälso- och sjukvårdspersonal kunde resultera i att de närstående kände sig 

erkända och involverade i vården och därmed uppmärksammade i sin vårdande roll 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). Förtroendet för hälso- och sjukvårdspersonal var 

betydelsefullt för att kunna ha en känsla av trygghet med palliativ vård i hemmet (Milberg et 

al., 2012).    

  

De närstående upplevde utanförskap och maktlöshet när relationen med hälso- och 

sjukvårdspersonal misslyckades. Relationen med personalen var avgörande för att de skulle 

få sina behov tillgodosedda och bli delaktiga i vården som bedrevs (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Kommunikationen mellan närstående och personalen var betydelsefull 

då samtalen förväntades ge vägledning och svar angående sjukdom och prognos (Janze & 

Henriksson, 2014; Wallerstedt et al., 2014). Samtal upplevdes som viktigt då det bidrog till 

information och att få uttrycka sina känslor, vilket närstående ansåg vara både lindrande och 

hjälpsamt (Milberg & Strang, 2011). I förberedelserna för omvårdnad föredrog de närstående 

att samtala med hälso- och sjukvårdspersonalen enskilt, utan patienten, med avsikten att 

kunna ställa frågor som annars kunde såra eller oroa patienten (Janze & Henriksson, 2014).  

 

6.4 Känslomässiga upplevelser 

Att teamet presenterade sig som ett palliativt team kunde komma som en chock för 

närstående, då det bekräftade att livet gick in i sista fasen för patienten (Borstrand & Berg, 

2009). Dåliga nyheter om sjukdomsförloppet kunde skapa osäkerhet om hur de närstående 

skulle hantera detta vilket i sin tur ledde till känslor som ilska, sorg, förtvivlan, overklighet, 
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förnekelse och chock (Rydé et al., 2008). De upplevde det som en svår erfarenhet att ha en 

släkting som blev helt beroende och hjälplös (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Känslan av 

att dygnet runt ha ett ansvar för den döende patienten kunde orsaka trötthet och utmattning 

(Rydé et al., 2008). Att vara medveten om förändringar tyckte vissa var stärkande inför nya 

och svåra utmaningar (Holm et al., 2015). De närstående upplevde en ökad ovisshet och 

osäkerhet när sjukdomsförloppet inte var förutsägbart. De fick anpassa sig efter situationen i 

ovissheten om det var den sista tiden i livet eller inte och döden kom som en chock för dem 

(Wallerstedt et al., 2014; Janze & Henriksson, 2014). De föreställde sig ibland fysisk 

försämring, döende och död men hade svårt att se någon bild på hur och vad som skulle 

hända och de försökte därför undvika att tänka på döden då den var skrämmande. Stress och 

oro skapade fler tankar om döden (Janze & Henriksson, 2014). Närstående kunde även ha ett 

behov av att tänka på döden (Holm et al., 2015). 

 

Att befinna sig i en oviss situation upplevdes smärtsamt och kunde leda till maktlöshet och 

hopplöshet, känslor som kunde utlösa gråt (Rydé et al., 2008). Närstående kunde även 

uppleva det omöjligt att förbereda sig emotionellt för framtiden och upplevde skuld för att 

vara den som blev kvar (Janze & Henriksson, 2014). Existentiella frågor triggade känslor av 

vanmakt och hjälplöshet. Om patienten hade ett stabilt tillstånd och inte led i 

sjukdomsförloppet, skyddade det närstående mot vanmakt och hjälplöshet (Milberg & Strang, 

2011). Patientens fysiska, psykiska, sociala eller existentiella lidande utlöste en känsla av 

osäkerhet (Milberg et al., 2012) och de upplevde att det var svårare att möta patientens 

existentiella problematik i jämförelse med den praktiska omvårdnaden (Wallerstedt et al., 

2014; Janze & Henriksson, 2014). De närstående kände sig konstant förberedda på incidenter 

(Janze & Henriksson, 2014; Holm et al., 2015). När de inte orkade ta på sig den vårdande 

rollen kunde det leda till skuldkänslor (Milberg et al., 2012). De upplevde även en rädsla, 

tvivel och oro för att inte klara av vården i hemmet fram till patientens död (Holm et al., 

2015; Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 

Tryggheten beskrevs som att vara en del av personligheten, att ha en inre trygghet som 

innebar att vara lugn och lita på att situationen kunde förbättras hjälpte mot vanmakt och 

hjälplöshet (Milberg & Strang, 2011). Tryggheten ansågs ha betydelse i palliativ vård i 

hemmet då det är en situation med känslan av utsatthet och ensamhet. Att vara i hemmet 

kunde bidra till trygghet men den kunde bli hotad vid för mycket ansvar och svåra symtom. 

Personalens brist på kunskap om de närståendes och patientens situation kunde leda till 
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känslor av osäkerhet och övergivenhet (Milberg et al., 2012). De upplevde också en utsatthet 

utifrån att de inte var införstådda med vården och upplevde påfrestningar (Borstrand & Berg, 

2009). De kunde ibland hoppas på att patienten skulle bli botad (Janze & Henriksson, 2014). 

Att hålla hoppet uppe kunde också bidra till upplevelsen av trygghet. Även om patientens 

sjukdom inte kunde botas, kunde närstående uppleva hopp om att familjens behov i 

situationen skulle uppfyllas (Milberg et al., 2012).   

  

De närstående behövde tid till bearbetning vid konstant förändrad information och till att 

bearbeta sin sorg (Holm et al., 2015). De beskrev även konflikten mellan deras egna behov 

och att se till patientens behov (Milberg & Strang, 2011). De hade ett behov av att gråta för 

att kunna hantera situationen men om patienten var ledsen eller sämre i sin sjukdom ville de 

inte visa när de grät (Rydé et al., 2008). Närstående upplevde att de inte kunde visa känslor 

av osäkerhet, rädsla och ilska inför sin släkting då känslorna ansågs vara tabu (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). 

  

6.5 Påverkan på det vardagliga livet 

De närstående upplevde ofta brist på tid till sitt privatliv då de planerade och vårdade 

patienten vilket tog upp en stor del av deras tid (Rydé et al., 2008). Att börja tänka, planera 

och förbereda för framtiden kunde ta distraktion från nuet, som de närstående ville leva i och 

ta tillvara på (Janze & Henriksson, 2014). Engagemang i vardagliga aktiviteter ledde de 

betungande tankarna åt ett annat håll, såsom känslan av hot och ständig påminnelse om 

sjukdom och död (Milberg & Strang, 2011; Milberg et al., 2012). Att åka iväg, slappna av 

eller göra något på egen hand kunde främja närståendes beredskap för patientens död. Under 

omvårdnaden var de närstående ofta i ett konstant tillstånd där de anpassade sig efter 

patientens behov och att få ta en paus och vara ifrån uppassningen kunde främja känslan av 

att kunna slappna av (Holm et al., 2015). De kunde ta på sig en roll av att vara den som är 

stark för att kunna prioritera patientens behov framför sina egna (Janze & Henriksson, 2014). 

  

Att behålla delar av den tidigare vardagen kunde bidra till en känsla av trygghet. Att uppleva 

sig vara samma person och leva livet som innan trots förändringen, bidrog till en känsla av 

trygghet. Genom att vara sig själv kunde de närstående fortsätta att fokusera på livet istället 

för sjukdom och död (Milberg et al., 2012). Närstående fokuserade på att ta en dag i taget, 
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vilket kunde upplevas som både en lättnad och frustration (Holm et al., 2015). Som en 

strategi för att ta sig igenom de situationer där framtiden var oviss, valde närstående att 

fokusera på nuet för att kunna ta sig igenom det ovissa läget (Wallerstedt et al., 2014). 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. I 

metoddiskussionen lyfts bland annat urvalet, hur heltäckande sökstrategin har varit, 

överförbarheten samt studiens begränsningar.  

 

Tydliga inklusions- och exklusionskriterier samt beskrivning av metod och resultat för varje 

studie redovisades, vilket stärker resultatet. Motivering till studier som exkluderats samt en 

tydlig beskrivning av analysens förfarande har gjorts, vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är kriterierna för en systematisk litteraturstudie. En alternativ metod för att besvara 

syftet hade varit att göra en intervjustudie där citat hade kunnat användas för en djupare 

förståelse och material av de närståendes upplevelser. I en empirisk studie hade primär data 

analyserats. I en systematisk studie analyserades datan sekundärt, vilket skulle kunna ses som 

en svaghet. I en intervjustudie skulle det ha varit färre deltagare, vilket innebär att författarna 

genom en litteraturstudie har kunnat inkludera flera personers upplevelser, det kan ses som en 

styrka. Å andra sidan menar Forsberg och Wengström (2016) att göra en  

heltäckande systematisk litteraturstudie kan vara för omfattande för ett examensarbete på 

grundnivå, vilket innebär att författarna både omedvetet och i tidsbrist, kan ha utelämnat 

relevanta studier. 

 

De inkluderade studierna är aktuella då inklusionskriterium var att de som äldst skulle vara 

10 år gamla, vilket Karolinska Institutet (2016) menar är ett rimligt årsintervall. 

Inklusionskriteriet peer-reviewed var till för att se om artiklarna var vetenskapligt granskade 

av oberoende forskare med kunskap inom området, vilket kan stärka trovärdigheten. Europa 

var ett inklusionskriterie från början men ändrades sedan till Sverige. Motiveringen var att 

vården kan skilja sig mellan länder och kan därmed ge olika förutsättningar för upplevelser 

av palliativ vård i hemmet (Socialstyrelsen, 2013). Författarna hittade även ett 
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tillfredställande antal artiklar som var gjorda i Sverige. En av exklusionskriterierna var att 

varken patienten eller de närstående skulle vara under 18 år, eftersom det finns särskilda 

anpassningar och krav på hälso- och sjukvården när det handlar om barn (Socialstyrelsen, 

2013). Författarna ser detta som en styrka då det annars hade kunnat försvåra 

överförbarheten. 

 

Tre databaser har använts vilket kan innebära att studier som finns i andra databaser har 

uteslutits. De databaserna som har använts är relevanta då de innehåller omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2016), vilket kan vara en styrka. När författarna läste genom titlarna 

i sökningen kan relevanta artiklar ha missats då titeln skulle kunnat vara missledande. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) görs vanligtvis både en manuell sökning och 

databassökning. Författarna har endast använt sig av databassökning vilket kan vara en 

svaghet för studien liksom att flera sökningar kunde gjorts där bland annat Sverige kunnat 

användas som ett sökord. Det fanns en osäkerhet på om studierna var indexerade med Sverige 

och då fanns risken att relevanta studier kunde ha uteslutits och därmed påverkat resultatet. 

Att studierna var utförda i Sverige, innebär en begränsning i överförbarheten internationellt 

men däremot en styrka i ett nationellt perspektiv. Hade författarna inkluderat flera länder, 

skulle det kunna innebära ett för omfattande urval vilket hade begränsat överförbarheten i ett 

svenskt sammanhang. Valet att inte ha någon specifik palliativ fas patienterna ska vara i, kan 

påverka överförbarheten för studien även i en svensk kontext.  

 

Författarna identifierade inga relevanta kvantitativa artiklar som enligt Forsberg och 

Wengström (2016) överlag är mer generaliserbara. Däremot syftar kvalitativa 

forskningsmetoder till att beskriva eller tolka, förstå och förklara fenomen, erfarenheter eller 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2016) vilket passade litteraturstudiens syfte.  

 

Forskartriangulering har använts då granskningen av artiklarna gjordes och även vid 

analysen, vilket stärker trovärdigheten i studien. Översättningen av artiklarna vid analysen 

kan ha varit felaktig vilket kan ha påverkat resultatet och kan vara en svaghet. Författarna har 

i studien beskrivit sin förförståelse och har under arbetets gång försökt sätta sin förförståelse 

inom parentes. Förförståelsen kan beskrivas som den förutfattade uppfattningen om det som 

ska studeras (Rosberg, 2012). Att sätta förförståelsen inom parentes ökar pålitligheten 

(Wallgenren & Henricsson, 2012). Trots att författarna försökt sätta sin förförståelse inom 

parentes kan det ha funnits en risk att förförståelsen haft en inverkan på resultatet. Till 
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exempel kan författarna omedvetet valt ut artiklar och meningsenheter som bekräftat 

förförståelsen.   

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. 

Resultatet visar att några närstående kan uppleva det naturligt att ta på sig en vårdande roll 

medan andra kan uppleva det som en förväntan från hälso- och sjukvårdspersonal och 

patienten. En vårdande roll för med sig mer eller mindre känsla av ansvar och skyldighet. 

Resultatet visar även att närstående upplever ett behov av stöd, både i sin vårdande roll och 

som närstående. Stödet kan upplevas både positivt och negativt. En god relation och 

kommunikation upplevs vara betydelsefullt, med både patient och personal. Palliativ vård i 

hemmet kan ge upphov till olika känslor. De närstående upplever det nödvändigt att behålla 

ett vardagligt liv, men beskriver att det kan finnas svårigheter med att göra det.  

 

7.2.1 Skyldighet och ansvar  

I resultatet framkommer det att närstående känner skyldighet och ansvar av att vårda 

patienten, det upplevs som en förväntan från sig själva, hälso-och sjukvårdspersonal och 

patient. Detta styrks av Brobäck och Berterö (2003) liksom att denna förväntan kan komma 

från samhället, vilket skiljer sig från litteraturstudiens resultat. Att närstående upplever sig ha 

ett ansvar i vården av patienten bekräftar Wennman-Larsen och Tishelman (2002) då de 

beskriver att närstående förväntar sig att ha ett ensamt ansvar och blir positivt överraskade av 

att dela ansvaret med hälso- och sjukvårdspersonalen. Resultatet visar att närståendes roll 

förändrades till att ha en vårdande roll. Teorin om den familjefokuserade omvårdnaden 

bekräftar detta genom att familjen är ett system där familjemedlemmarna har en inverkan på 

varandra, vilket kan innebära att när en person i familjen blir sjuk, sker en förändring där 

rollerna påverkas (Wright et al., 2002).  

7.2.2 Kunskap och stöd  

I resultatet framkommer det att närstående har ett behov av stöd från hälso-och 

sjukvårdspersonal. Närståendes behov ser olika ut och ett av behoven kan vara att få 

information (Socialstyrelsen, 2013), vilket resultatet tyder på är ett av de största behoven av 

stöd. Närstående vill ha information om prognosen och plötsliga förändringar i patientens 
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tillstånd vilket Brobäck och Berterö (2003) bekräftar. Information är en form av stöd som de 

närstående behöver där de vill ha information om sjukdomen och om hur de ska ta hand om 

patienten. I resultatet framkommer det även att de närstående ibland får kämpa för att få stöd 

vilket även bekräftas av Brobäck och Berterö (2003) där de närstående uppger att de får be 

om information för att få reda på förändringar och utveckling. I resultatet framkommer det att 

informationen kan vara oönskad, det bekräftas av Wennman-Larsen och Tishelman (2002). 

Resultatet visar även att närstående anser att tillräcklig information om sjukdomen bidrar till 

att kunna fatta beslut, vilket Brobäck och Berterö (2003) bekräftar. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är varje individ unik och ur resultatet framkommer det att informationen bör 

vara anpassad till enskilde individen. Författarna tolkar det som att sjuksköterskan bör se till 

att denna information blir individuellt anpassad så att närstående får den information de 

önskar, som Friedrichsen (2012) menar är en del av sjuksköterskans stödjande roll.   

 

Resultatet visar även att patienten är i fokus för vård vilket innebär att de närstående inte blir 

erkända som en del av vården, vilket bekräftas av Brobäck och Berterö (2003). I resultatet 

framkommer det att de närståendes känslor inte uppmärksammas av hälso- och 

sjukvårdspersonal, det kan kompenseras med stöd från familj och vänner. Några upplever 

tillräckligt med känslomässigt stöd från vänner och familj (Wennman-Larsen & Tishelman, 

2002). Familjen bör finnas med som en kontext i den familjerelaterade omvårdnaden (Wright 

et al., 2002), men enligt resultatet kan närstående uppleva att de inte blir erkända av 

personalen. Ur det perspektivet tolkar författarna det som att den familjefokuserade 

omvårdnaden och den fjärde hörnstenen där närståendes delaktighet anses betydelsefull, 

brister. I resultatet framkommer det att de flesta upplever ett tillräckligt stöd av personalen. 

Detta stämmer inte helt överens med Brobäck och Berterö (2003) som beskriver att stödet 

upplevs svagt. 

 

7.2.3 Relation och kommunikation mellan patient, hälso-och sjukvårdspersonal 

och andra 

I resultatet framkommer det att en god relation och kommunikation mellan hälso-och 

sjukvårdspersonal och närstående är betydelsefullt för de närstående, vilket Milberg, Strang, 

Carlsson och Börjesson (2003) även lyfter i sin studie. En av sjuksköterskans roller är främja 

relationen mellan familjen och personalen (Friedrichsen, 2012). Resultatet visar att en god 
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relation kännetecknas av att vara tillitsfull och nära mellan närstående och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Personalen bör även reflektera över sina föreställningars påverkan på 

relationen, eftersom deras föreställningar inte bör ha inverkan på vården (Dahlberg & 

Segsten, 2010). Resultatet visar att det första mötet och den fortsatta relationen med 

personalen är värdefullt för de närstående. Teorin om familjefokuserad omvårdnad visar att 

en god relation mellan familjen och sjuksköterskan kan minska risken för en hierarki där 

sjuksköterskan är experten. Istället främjas familjemedlemmarnas expertiser (Wright et al., 

2002). Resultatet tyder på att teorin stämmer då en god relation med hälso- och 

sjukvårdspersonalen bidrar till närståendes delaktighet och expertis i sin vårdande roll. 

Författarna tolkar det som att när sjuksköterskan tar tillvara på närståendes och patientens 

expertiser genom en god relation och kommunikation, kan det tänkas kunna leda till att 

vården blir mer individuellt anpassad.   

 

7.2.4 Känslomässiga upplevelser  

Resultatet visar att de närstående döljer sina känslor såsom osäkerhet, rädsla och ilska för 

patienten då de anser dessa känslor vara tabu. Brobäck och Berterö (2003) bekräftar detta i 

sin studie men lyfter att de närstående även kan dölja sina känslor för personalen. Författarna 

tolkar detta som en hindrande föreställning av de närstående där de ser sitt undanhållande av 

känslor som något som kommer beskydda patienten, alltså något som kan hindra förmågan att 

inom familjen finna lösningar i svåra situationer (Wright et al., 2002). Resultatet visar även 

den känslomässiga påverkan på de närstående när patienten lider eller har ett instabilt 

tillstånd vilket kan väcka känslor av vanmakt och hjälplöshet. Närståendes svårighet att möta 

patientens existentiella problematik, tänker författarna kan bero på att de själva har 

existentiella frågor som de kan behöva samtala om. Sjuksköterskan kan genom sin 

koordinerande roll sedan avgöra om samtalet bör överlämnas till en annan profession vid 

behov (Friedrichsen, 2012). Författarna tolkar resultatet som att när en förändring hos en 

familjemedlem sker, innebär det reaktioner även inom de andra familjemedlemmarna och det 

är en central del i familjefokuserad omvårdnad där familjen ses som ett system (Wright et al., 

2002).  
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7.2.5 Påverkan på det vardagliga livet 

Vardagliga rutiner förändras och det finns ett behov av att göra saker på egen hand, vilket 

upplevs som en trygghet. Brobäck och Berterö (2003) styrker detta i sin studie, de beskriver 

även att de närstående behöver återfå styrka genom att göra något på egen hand. Detta kan 

kopplas till familjefokuserad omvårdnad där utvecklingen sker både individuellt och som en 

helhet till exempel att rutiner påverkas (Wright et al., 2002). I detta fall visas en påverkan av 

de närståendes vardagliga rutiner. Författarna tolkar det som att deras förändringar i de 

vardagliga rutinerna kan påverka de närstående negativt då deras behov åsidosätts. En negativ 

påverkan kan till exempel ses genom att förändringarna leder till flera tankar på sjukdom och 

död.    

 

7.3 Klinisk implikation och framtida forskning 

Det övergripande resultatet ger en insikt i att närståendes upplevelser kan ha betydelse för 

sjuksköterskans profession. Om sjuksköterskan känner till närståendes upplevelser kan 

tillämpningen av familjefokuserad omvårdnad underlättas. Till exempel att möta familjen 

utan föreställningar om hur situationen bör hanteras, detta utifrån att varje individ är unik och 

att varje situation påverkar familjer och familjemedlemmar olika. I resultatet framkom det att 

information är ett av de centrala behoven av stöd, vilket är en del av sjuksköterskans 

stödjande roll. Information är en omvårdnadsåtgärd som kan förbättras i sjuksköterskans 

kliniska arbete, eftersom information kan bidra till trygghet för de närstående. Informationen 

kan förbättras genom att det finns en god kommunikation mellan närstående och 

sjuksköterska.  

 

Författarna har som förslag att undersöka de närståendes upplevelser av sjuksköterskans 

arbete i palliativ vård i hemmet för att lättare kunna överföra det till professionen, då de 

närstående i tidigare forskning har berört all hälso- och sjukvårdspersonals delaktighet. Ett 

annat förslag kan vara att studera hur sjuksköterskan kan främja ett vardagligt liv för de 

närstående, då det visat sig vara en svårighet för de närstående att behålla. 
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8 Slutsats 

De närståendes förändrade livssituation leder till ett behov av olika former av stöd och en god 

relation med hälso- och sjukvårdspersonalen. Patientens välmående kunde påverka de 

närstående känslomässigt. Om patientens tillstånd var stabilt tröstade det de närstående och 

om patientens tillstånd var ostabilt upplevde de en svårighet att visa sina egna känslor. Om 

närståendes känslomässiga behov inte uppmärksammades kunde det leda till känslor som 

ensamhet och övergivenhet. Varje familjemedlem påverkades när någon blev sjuk och det 

bekräftade att familjefokuserad omvårdnad bör användas vid palliativ vård i hemmet för att 

inkludera hela systemet och bekräfta samtliga familjemedlemmar. 
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Bilaga 1 Sökningstabell 
Tabell 1. Sökmotor: Cinahl. Sökningsperiod mellan 2016-11-02 till 2016-11-03 
Sökning Sökord & 

kombinationer 
Begränsningar Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 
Lästa 
artiklar 

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 MH Family  23366      
S2 MH Extended Family  709      
S3 Realtive*  91999      
S4 Next of kin  370      
S5 MH Life Change 

Events 
 3672      

S6 MH Life Experiences  12379      
S7 Experience*  186172      
S8 Perspective  63587      
S9 MH Palliative Care  20934      
S10 End of life care  11871      
S11 MH Home Health 

Care 
 15476      

S12 MH Community 
Health Nursing 

 21531      

S13 Home health service*  18162      
S14 S1 OR S2 OR S3 OR 

S4 
 113688      

S15 S5 OR S6 OR S7 OR 
S8 

 238627      

S16 S9 OR S10  29063      
S17 S11 OR S12 OR S13  49158      
S18 S14 AND  S15 AND 

S16 AND S17 
 107      

S19 S18 2006-2016 
Peer-reviewed 

72 - - - - - 



 
 

S20 Domicillary care  143      
S21 Home care  67325      
S22 View*  456416      
S23 MH Attitude  8064      
S24 S5 OR S6 OR S7 OR 

S8 OR S22 OR S23 
 286360      

S25 S11 OR S12 OR S13 
OR S20 OR S21 

 86874      

S26 S14 AND S16 AND 
S24 AND S25 

 228      

S27 S26 2006-2010 
Peer-reviewed 

152 152 41 8 5 4 

 
MH = Headings * = Trunkering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabell 2. Sökmotor: Pubmed. Sökninggsperiod mellan 2016-10-31 till 2016-11-01 
Sökning Sökning & 

kombinationer 
Begränsningar Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 
Lästa artiklar Granskade 

artiklar 
Utvalda 
artiklar 

S1 Family [MeSh]  265320      
S2 Extended family  1021532      
S3 Relative*  1137501      
S4 Life change 

Events [MeSh] 
 20609      

S5 Experience  519621      
S6 Perspective  150469      
S7 Palliative care 

[MeSh] 
 45041      

S8 End of life care  68147      
S9 Home Care 

Services 
[MeSh] 

 42365      

S10 Home health 
nursing [MeSh] 

 108      

S11 S1 OR S2 OR 
S3 

 2085353      

S12 S4 OR S5 OR 
S6 

 675621      

S13 S7 OR S8  101318      
S14 S9 OR S10  42378      
S15 S11 AND S12 

AND S13 AND 
S14 

10 år 139 139 38 11 2 2 

[MeSh] = Medical Subject Headings * = Trunkering 
 
 



 
 

 
Tabell 3. Sökmotor: PsycInfo. Sökningsperiod mellan 2016-11-01 till 2016-11-02   DE=  Subject terms i PsycInfos thesaurus   

Sökning Sökord & kombinationer Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

S1 DE ”Palliative care”  10 862      

S2 End of life care  9 645      
S3 DE ”Life changes”  3 442      
S4 DE ”Life experiences”  22 119      

S5 Life change events  20 605      

S6 Experience  472 834      

S7 Next of kin  432      
S8 DE ”Family”  58 078      

S9 Relatives  153 013      

S10 DE ”Extended family”  495      
S11 DE ”Home care”  5 506      
S12 Home care services  25 629      

S13 Domiciliary care  230      
S14 S1 OR S2  15 561      

S15 S3 OR S4 OR S5 OR S6  486 046      

S16 S7 OR S8 OR S9 OR S10  206 886      

S17 S11 OR S12 OR S13  27 695      

S18 S14 AND S15 AND S16 AND S17  145      

S19 S14 AND S15 AND S16 AND S17 Peer rewied 
2006-2016 

105 105 34 8 2 2 



 
 

Bilaga 2   Checklista 
A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Vilken kvalitativ metod har använts?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  
Ja /Nej   
 
B. Undersökningsgruppen  
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  
Ja /Nej   
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
…………………………………………………………………………………………………….…….  
Vilken urvalsmetod användes?  
- Strategiskt urval 
- Snöbollsurval  
- Teoretiskt urval   
- Ej angivet  
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  
bakgrund).  
…………………………………………………………………………………………………….……..  
…………………………………………………………………………………………………….……..  
Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja /Nej   
 
C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  
Ja/ Nej   
Beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  
Beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
Ange datainsamlingsmetod:  
- ostrukturerade intervjuer  
- halvstrukturerade intervjuer  
- fokusgrupper  
- observationer  
- video/bandinspelning  
- skrivna texter eller teckningar  
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
Ja /Nej   



 
 

 
D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Ange om:  
- teman är utvecklade som begrepp  
- det finns episodiskt presenterade citat  
- de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  
- svaren är kodade  
Resultatbeskrivning:  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
Ja /Nej   
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
Ja/ Nej   
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
Ja /Nej   
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
Ja /Nej   
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja /Nej   
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja /Nej   
 
E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja/ Nej   
Stöder insamlade data forskarens resultat?  
Ja/ Nej   
Har resultaten klinisk relevans?  
Ja /Nej   
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja /Nej   
Finns risk för bias?  
Ja /Nej   
Vilken slutsats drar författaren?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
Håller du med om slutsatsen?  
Ja /Nej   
Om nej, varför inte?  
………………………………………………………………………………………………………….  
Ska artikeln inkluderas?  
Ja /Nej   
* C. Forsberg & Y. Wengström, 2016. 



 
 

Bilaga 3 Artikelmatris  
Författare/År/Land/Tidskrift/Titel Syfte Design Urval/Metod Resultat Etiskt 

godkä
nnand
e 

Kvalitet 

Ingbritt Borstrand & Linda 
Berg  
2009 
Sverige 
Vård i Norden 
Next of kin's experiences from 
a palliative home nursing team 

Att belysa närståendes 
erfarenheter av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam. 

Kvalitativ 13 personer 
deltog. 
Ostrukturerade 
intervjuer med en 
öppningsfråga och 
följdfrågor. 

Närstående upplevde 
att det palliativa 
teamet ingav trygghet. 
De blev inbjuda och 
fick stöd av det 
palliativa teamet. 

Ja Hög 
 
25p. 

Holm Maja, Henriksson 
Anette, Carlander Ida, 
Wengström Yvonne & Öhlen 
Joakim 
2014 
Sverige 
Palliative & supportive care 
Preparing for family 
caregiving in specialized 
palliative home care: An 
ongoing process 

Att undersöka 
upplevelsen av att 
förbereda sig som 
anhörigvårdare under 
en specialiserad 
palliativ vård i 
hemmet. 

Kvalitativ 
metod med en 
tolkande och 
beskrivande 
design.  

12 
familjemedlemma
r fick besvara en 
enkät som sedan 
kompletterades 
med intervjuer.  

Anhöriga beskrev sina 
erfarenheter av att 
förbereda sig för 
omvårdnad som en 
pågående process, 
snarare än något de 
kunnat göra i förväg.  

Ja Hög 
 
25p. 

Anna Janze and Anette 
Henriksson 
2014 
Sverige 
International Journal of 
Palliative Nursing 
Preparing for palliative 
caregiving as a transition in 
the awareness of death: family 

Att undersöka 
familjevårdgivares 
upplevelser från 
partners berättelser om 
att förbereda för 
omvårdnad. 

Kvalitativ 
tolkande 
metod. 

6 deltagare 
intervjuades en 
varsin gång varav 
3 deltagare 2 
gånger.  

Förberedelser för 
omvårdnad innebar 
för deltagarna att 
hantera förändringar i 
livet, som att leva i 
osäkerhet och övergå 
till nya roller. 

Ja Hög 
 
27p. 



 
 

carer experiences  
Linderholm M & Friedrichsen 
M  
2010 
Sverige 
Cancer Nursing 
A desire to be seen: family 
caregivers' experiences of their 
caring role in palliative home 
care 

Att undersöka hur de 
informella vårdarna av 
en döende släkting i 
palliativ hemsjukvård 
upplevde sin vårdande 
roll och stöd under 
patientens sista 
sjukdomstid och efter 
döden. 

Kvalitativ 
metod med en 
heremeneutisk 
design. 

14 
familjemedlemma
r deltog i öppna 
intervjuer.  

Att vara en informell 
vårdare var naturligt 
när en släkting blev 
allvarligt sjuk. Mer 
eller mindre frivilligt, 
tog 
familjemedlemmen på 
sig en vårdande roll 
med kontroll och 
ansvar. Relationen 
med vårdpersonal var 
av betydelse för 
känslan av att bli sedd. 

Ja Hög 
 
27p. 

Anna Milberg & Peter Strang 
2011 
Sverige 
Palliative and Supportive Care 
Protection against perceptions 
of powerlessness and 
helplessness during palliative 
care: The family members’ 
perspective 

Att beskriva aspekter 
som, från 
familjemedlemmarnas 
perspektiv, upplevs 
som skydd mot 
uppfattningar om 
maktlöshet och/eller 
hjälplöshet eller som 
hjälp att hantera 
sådana upplevelser 
under palliativ vård i 
hemmet. 

Kvalitativ 
beskrivande 
studie. 

Totalt urval: 233 
varav 72% 
svarsfrekvens. 
Besvarade enkät 
anonymt med 
öppna frågor. 

Olika strategier och 
situationer som 
motverkar och 
skyddar mot vanmakt 
och hjälplöshet. Till 
exempel att få 
praktiskt och 
känslomässigt stöd 
och distraherande 
aktiviteter.  

Ja Hög 
 
25p.  

A. Milberg, R. Wåhlberg, M. 
Jakobsson, E-C. Olsson, M. 
Olsson & M. Friedrichsen 
2012 
Sverige 
Psycho‐Oncology 

Att med 
anknytningsteorin som 
en teoretisk ram 
utforska patienternas 
och 
familjemedlemmars 

Kvalitativ 
metod med 
deduktiv 
ansats. 

12 patienter och 
14 
familjemedlemma
r blev intervjuade. 
En intervjuguide 
användes. 

Det framkom olika 
viktiga aspekter för att 
palliativ vård i 
hemmet skulle 
upplevas tryggt. 
Viktiga aspekter var 

Ja Måttlig 
 
22p. 



 
 

What is a ‘secure base’ when 
death is approaching? A study 
applying attachment theory to 
adult patients’ 

erfarenheter av vad 
som kännetecknar 
palliativ vård i hemmet 
som en "Säker bas" 
och de underliggande 
betydelserna av att ha 
sådana upplevelser. 

bland annat förtroende 
för personal, befrielse 
från för tungt ansvar, 
information och 
inbjudan att kontakta 
teamet. 

Rydé Kerstin, Strang Peter & 
Friedrichsen Maria 
2007 
Sverige  
Cancer Nursing 
Crying in Solitude or With 
Someone for support and 
Consolation-Experiences 
From Family Members in 
Palliative Home Care 

Att undersöka 
betydelsen av att gråta, 
bland 
familjemedlemmar när 
patienter är inskrivna i 
palliativ vård i 
hemmet, med fokus på 
faktorer som påverkar 
gråten. 

Kvalitativ 
metod med en 
hermeneutisk 
design. 

14 
familjemedlemma
r till 14 patienter 
deltog. En 
intervjuguide 
användes. 

Olika faktorer utlöser 
gråt, till exempel 
dåliga nyheter, 
upplevelse av tidsbrist 
samt sympati från 
andra. De flesta 
familjemedlemmar 
försöker dölja sin gråt 
för patienten. 

Ja Hög 
 
26p. 

Wallerstedt, Birgitta; 
Andershed, Birgitta; Benzein, 
Eva 
2014 
Sverige 
Palliative & Supportive Care 
Family members' caregiving 
situations in palliative home 
care when sitting service is 
received: The understanding 
of multiple realities. 

Att fördjupa 
förståelsen av 
variationen av 
komplexitet i 
familjemedlemmarnas 
omvårdnadssituationer
, när privata hem är 
platsen för vård, död, 
och vak. 

Kvalitativ 
metod med 
interpretivism 
som design. 

13 
familjemedlemma
r i 4 olika familjer 
intervjuades 2 
gånger var. 

Att familjemedlemmar 
ville bli 
anhörigvårdare för att 
uppfylla de döende 
personers önskemål 
att få dö i hemmet. 
Det fanns olika behov 
för att klara av 
situationen för 
familjemedlemmarna. 

Ja Hög 
 
26p. 

**Margareta Brännström, 
Inger Ekman, Kurt Boman &  
Gunilla Strandberg 
2007 

Att belysa betydelser 
för att vara en nära 
släkting till en person 
med svår, kronisk 

Kvalitativ 
metod med en 
fenomenologis
k-hermeneutisk 

3 
familjemedlemma
r till 3 olika 
patienter deltog i 

Innebörden av att vara 
en nära släkting är att 
följa de livshotande 
händelser som 

Nej Låg 



 
 

Sverige 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 
Being a close relative of a 
person with severe, chronic 
heart failure in palliative 
advanced home care – a 
comfort but also a strain 

hjärtsvikt (CHF) i 
palliativ avancerad 
hemsjukvård (PAHC). 

design. flera 
ostrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor som 
stöttades av 
probing-frågor. 

personen med CHF 
går igenom. Denna 
studie visar att när den 
sjuke är beroende av 
den närstående 24 
timmar om dygnet är 
det både en trygghet 
och belastning. 

 
** = exkluderad artikel 
 
 
 

 

 


