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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle har en del av den kvalificerade vården flyttat från sjukhusen och in i 

hemmen. Det innebär ökade krav på både närstående och den kommunala 

hemsjukvården. Syftet med denna studie är att beskriva närståendes erfarenheter av vård 

i hemmet. Det är en vårdvetenskaplig kvalitativ studie utifrån en induktiv ansats. 

Distriktssköterskor i en västsvensk kommun valde ut närstående till patienter med 

kommunal hemsjukvård, vilka tillfrågades om deltagande. I studien intervjuades sju 

närstående. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studiens 

resultat analyserades och 5 huvudkategorier samt 12 underkategorier identifierades. 

Resultatet beskriver hur närstående erfar förändringar i hemmet i samband med att en 

familjemedlem insjuknar och tar emot vård i hemmet.  Vidare visar resultatet hur viktigt 

det är med en väl fungerande vårdrelation mellan distriktssköterskan och den närstående 

samt hur de närstående påverkas av brister i vårdrelationen. Många närstående erfar att 

de får ta ett stort ansvar för den sjuke familjemedlemmens hälsa och att de får 

kontrollera att patienten erhåller rätt vård. Studien beskriver också hur omfattande 

anpassningen är för närstående i samband med att en familjemedlem insjuknar och 

behöver vård i hemmet. Närstående erfar att de måste anpassa sig efter en förändrad 

livssituation, men också efter vården som bedrivs i hemmet. Resultatet visar hur viktig 

kommunikationen är för att skapa en bra vård i hemmet. Närstående erfar i hög grad att 

de får fungera som förmedlare av information mellan olika personal och instanser, 

vilket leder till att de erfar känslor av otrygghet. Studien visar att vården i hemmet 

behöver utvecklas till att i högre grad innefatta närstående. De närstående är i de flesta 

fall delaktiga i vården och det är därför extra viktigt med ett bra samarbete och att 

vården även tar hänsyn till den närstående och dennes behov. Genom att ta del av 

närståendes upplevelser och berättelser kan vården utvecklas och förbättras. Det finns 

behov av fortsatt forskning när det gäller hur närståendes fysiska och psykiska hälsa 

påverkas av de påfrestningar som det innebär när en familjemedlem insjuknar och får 

vård i hemmet och hur ett bättre familjeanpassat stöd kan utvecklas.  

Nyckelord: Närstående, vård i hemmet, distriktssköterska, anhörigvård, hemsjukvård
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INLEDNING  

I dagens samhälle vårdas alltfler patienter i hemmet. Detta kräver mer resurser och 

ställer större krav på de kommunala vårdgivarna eftersom patienter kommer hem i från 

sjukhusen tidigare med mer avancerade behandlingar i sin hemmiljö. Vården av 

patienten i hemmet ställer stora krav på de närstående då de ofta är delaktiga i vården av 

den sjuke familjemedlemmen. Det finns en uppfattning hos en del vårdpersonal att 

hemsjukvård enbart är positivt, medan närstående själva ibland uttrycker negativa 

känslor såsom att ”det är många okända ansikten” och att ”det är mycket spring ut och 

in”. 

En vårdrelation i hemmiljö skiljer sig från den i sjukhusmiljö, då vårdandet ofta pågår 

under en längre tid och vårdrelationen innefattar både patienten och dennes närstående. 

Genom en fördjupad kunskap av närståendes erfarenheter av vård i hemmet, kan 

distriktssköterskor bidra till ett ökat välbefinnande för både patienten och dennes 

närstående. Förhoppningsvis kan denna studie visa på vikten av att lyfta fram 

närståendeperspektivet i forskningen. 

 

BAKGRUND 

Vård i hemmet  

Under de senaste åren har antalet platser inom slutenvården och platser inom särskilt 

boende minskat markant. Det innebär att fler patienter vårdas i hemmet av 

hemsjukvården. Sjukvårdsinsatserna har också blivit mer avancerade och patienterna är 

mer sjuka eftersom de vårdas kortare tid på sjukhus. Kraven på kommunernas 

hemsjukvård har därför ökat och detta ställer också krav på ökad kompetens hos 

hemsjukvårdens distriktssköterskor. Antalet patienter som vårdas i hemsjukvården är ca 

250 000 personer. Av dessa är ca 87 procent över 65 år (Socialstyrelsen, 2008). 

Hemsjukvård innebär medicinska insatser och rehabilitering som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal i hemmet. De som beviljas hemsjukvård är personer som är i behov 

av långvarig hälso- och sjukvård hemma och som har svårigheter att klara sitt 

vardagliga liv. Inom hemsjukvården arbetar inte bara distriktssköterskor, sjuksköterskor 

och undersköterskor, utan även sjukgymnaster och arbetsterapeuter (Socialstyrelsen, 

2008). Sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom hemsjukvården har som uppgift att 

bedöma förebyggande insatser med fokus på rehabilitering/habilitering. De förskriver 

hjälpmedel utifrån patientens behov och funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2008). 

En patientansvarig läkare är knuten till varje patient och denne har det yttersta 

medicinska ansvaret. Läkaren ordinerar i samråd med patienten och närstående vilka 

behandlingsåtgärder/insatser som skall utföras och vårdpersonalen är därefter ålagda att 

efterfölja dessa ordinationer. Läkaren är anställd inom landstinget medan övrig 

sjukvårdspersonal är anställda inom kommunen (Socialstyrelsen, 2008).  

Hemtjänst är omvårdnadspersonal som kommer hem till patienten för att hjälpa de med 

alltifrån personlig omvårdnad till att ge vissa läkemedel eller utföra såromläggningar 

som har delegerats till dem. Vissa patienter har bara hemtjänst och en del har både 

hemtjänst och hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2008).  
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Hemtjänsten arbetar utefter socialtjänstlagen, SoL (SFS, 2001:453) som inom 

kommunen har som uppgift att tala om vår äldre vilka rättigheter de har samt vad för 

vård och omsorg de är berättigade till. SoL (SFS, 2001:453) ger även de äldre 

möjligheter att bo kvar hemma i form av olika stödinsatser och kan även erbjuda 

särskilda bostäder för de som inte längre klarar av att bo kvar hemma. 

SoL (SFS, 2001:453) ger rätten till de äldre i kommunen att få bistånd och hjälp från 

hemtjänsten med allt ifrån städ, tvätt, och att handla samt allt utefter patientens behov. 

Hemtjänsten hjälper även till med personlig omvårdnad såsom att klä på sig, hjälp med 

mat intag och dusch. Vissa äldre kan få trygghetslarm som kan göra att de kan känna sig 

trygga i hemmet. Närstående som vårdar kan få hjälp med avlastning av hemtjänsten 

men också stöd ifrån dem ( SFS 2001:453). 

Hemtjänsten utför inte bara en stor del av den personliga omvårdnaden men har också 

ansvar att rapportera ohälsa och det som observeras till distriktssköterskan. 

Distriktssköterskan rapporterar det sedan vidare till ansvarig läkare. Läkaren ordinerar 

behandlingsstrategi tillsammans med patienten och närstående som kommunens hälso- 

och sjukvårdspersonal efterföljer utifrån deras yrkesansvar. Hemtjänstpersonalen blir 

delegerade till att utföra omvårdnadsmässiga uppgifter, såsom utdelning av medicin, 

venprovtagning och såromläggning av distriktssköterskan (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Hemmet 

Lantz (2007) beskriver att hemmets ägare bestämmer vilka normer som gäller där och 

att hemmet oftast är den bästa platsen för omvårdnad och omsorg. Vissa patienter 

upplever dock inte att hemmet är en trygg sfär, utan en plats förknippad med ensamhet 

och isolering. Ett hem bär på många minnen och betydelsefulla värden för många därför 

är det viktigt att vårdpersonalen uppför sig som gäster hemma hos patienten och dennes 

familj och att de också agerar utifrån det. Det är viktigt att vårdpersonal kan anpassa sig 

efter deras vanor och vara ödmjuka (Lantz, 2007). Enligt Öresland (2011) har det stor 

betydelse vilken förståelse och öppenhet som sjuksköterskorna har eftersom 

sjuksköterskan och patienten kan ha olika uppfattningar om vad hemsjukvården innebär 

Enligt Lantz, 2007) speglar hemmet ofta personens identitet och uttrycker individens 

personlighet men också samhällsklass, kulturtillhörighet och sociala liv. I hemmet 

känner sig de flesta trygga och upplever att de kan bestämma själva och känna sig 

självständiga. Hemmet är en plats som inte är offentlig utan privat och där finns 

förutsättningar som främjar autonomi och att närstående kan utveckla sin livsvärld 

(Lantz, 2007). Enligt Hellström & Carlander (2010) är det viktigt att vårdpersonalen 

visar respekt för patientens hem och privatliv. Det innebär att de även måste respektera 

och möta närstående på ett bra sätt. 

 

Närståendes livssituation 

Inom vårdvetenskapen är en närstående den som patienten uppger som närstående och 

som själv accepterar att vara det. Det kan vara make, maka, partner, förälder, barn, en 

annan släkting, vän eller granne (Dahlberg & Segesten, 2010).  

I Sverige finns idag äldre personer med svagt socialt stöd och brist på nätverk runt om 

sig. Ofta är den närstående det bärande stödet, och det är därför extra viktigt med 
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hälsofrämjande stöd för denna grupp (Regeringskansliet, 2002). Enligt Socialstyrelsen 

(2010) skall kommunerna erbjuda stöd till närstående som vårdar en äldre, 

funktionshindrad eller långvarigt sjuk person. Eftersom många närstående måste ha täta 

kontakter med sjukvården och socialtjänsten, är de viktigt att dessa instanser samarbetar 

för att hjälpa den närstående på ett bra sätt. Kommunen har en skyldighet att informera 

om vilka möjligheter till stöd som finns för de närstående som vårdar en sjuk person. De 

flesta närstående som vårdar en sjuk person i hemmet har stöd genom insatser i från 

kommunen medan ungefär en femtedel har inget stöd alls. (Socialstyrelsen, 2010). 

Hudson och Paynes (2009) beskriver att närstående som vårdar en sjuk person i hemmet 

ofta utsätts för stora påfrestningar vilket i längden innebär hälsorisker för de närstående 

som till exempel fysisk utmattning, ångest och oro. De närstående upplever att de har ett 

stort ansvar och oro för den sjukes behov och tillstånd.  

Enligt Hellström och Carlander (2010) upplever en del närstående att de har kontakt 

med vårdpersonal flera gånger varje vecka, ibland dagligen, och att de måste anpassa 

sig efter dessa. Det kan innebära att de får ta ett stort ansvar genom att exempelvis 

koordinera både olika familjeuppgifter med vårdpersonalens uppgifter men också att de 

får säkerställa kontinuitet och att klara brister i vården.  

Alltfler närstående tar över rollen som vårdgivare hemma menar Lurbe-Puerto, Leandro 

och Baumann (2012) i en studie som visar närståendes upplevelser av att vårda en 

strokedrabbad närstående i hemmet. En del närstående söker bekräftelse av sin roll i 

hemmet och har funderingar kring vad de bidrar med i vårdandet. I en studie om 

närståendes upplevelser i samband med palliativ vård i hemmet av Brobäck och Berterö 

(2003) blev en slutsats att närstående ofta har känslor av att inte räcka till, som de inte 

uttalar för sin omgivning. De ville vara delaktiga i vården av den sjuke, men orkar 

ibland inte. De närstående uppgav att information både medicinsk och 

omvårdnadsmässig är viktigt för att de ska känna delaktighet och att kunna delta i 

vården av den sjuke familjemedlemmen. Det är viktigt att vårdpersonalen stöttar de 

närstående så att de känner kontroll och en tilltro till sin egen förmåga (Brobäck & 

Berterö, 2003).   

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) beskriver i sin studie om närstående till 

patienter med palliativ vård i hemmet, hur närstående dels har känslor av otillräcklighet 

men också att de har upplevelser av att vara ständigt tillgängliga och att de tar ett stort 

ansvar i att se till så att den sjuke får sina behov tillgodosedda. De upplever ofta känslor 

av att förlora kontrollen, speciellt när de upplever att de inte har rätt stöd av den 

professionella vårdgivaren.  

Författarna konstaterar att de flesta närstående upplever hemsjukvården som positiv, 

men att det krävs ett massivt stöd ifrån vårdgivaren redan på ett tidigt stadium för att 

skapa en bra omvårdnad. Kontinuerlig information upplever närstående som mycket 

viktigt för att skapa trygghet och minska ångest och rädsla.  

Enligt Büscher, Astedt-Kurki, Paavilainen och Schnepps (2011) studie är det viktigt att 

sjukvården kan ge den närstående en känsla av trygghet, och ett stöd till den närstående 

med innebörden att denne inte är ensam utan har stöd av sjukvården. I studien (2011) 

intervjuas närstående till äldre och långtidssjuka med vård i hemmet. De beskriver att de 

tvingats att acceptera den stora omställningen det innebär när familjemedlemmen blivit 

sjuk och får vård i hemmet. I samma studie intervjuas även sjuksköterskor som arbetar i 

hemsjukvården och de uppger att de närstående och sjuksköterskan ofta har olika 
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perspektiv på vad vården innebär och att det är grundläggande att dessa två perspektiv 

kan mötas och att de kan hitta en medelväg genom förhandling.  

Sjuksköterskorna betonar vikten av att skapa förtroende, trygghet, att vara pålitlig, att 

hålla löften, att lyssna och att vara öppna inför situationen som viktiga för att skapa en 

god vård i hemmet (Büscher et al., 2011). Vidare kan författarna konstatera att många 

närstående blir experter på de medicinskt avancerade apparaterna som finns i hemmet 

och att de förlorar trygghetskänslan när de upptäcker att vårdpersonalen är osäkra eller 

hanterar apparaterna fel (Büscher et al., 2011).  

Björnerheim-Hynne (2003) beskriver i sin studie att i många familjer där en 

familjemedlem insjuknar och behöver hemsjukvård, finns ingen eller mycket begränsad 

erfarenhet av vad en allvarlig sjukdom innebär. Därför behöver de närstående ofta hjälp 

med bland annat att få information från vårdpersonalen för att de ska kunna klara 

situationen. 

 

Distriktssköterskans ansvar  

Distriktssköterskan ansvarar för att tillgodose det omvårdnadsbehov som patienten har, 

genom att lindra patientens sjukdom och främja dennes hälsa. Distriktssköterskan 

samverkar med andra instanser för att ge god omvårdnad för patienten och närstående 

(Socialstyrelsen, 2008).  

Distriktssköterskan ansvarar också för att informera och undervisa omvårdnadspersonal, 

patienter och deras närstående. De ska också utföra undersökningar och behandlingar 

för patienter. Distriktssköterskan samverkar med andra instanser som behövs för att en 

god omvårdnad ska uppnås. Distriktssköterskan ska även arbeta förebyggande och 

upptäcka fysisk och psykisk ohälsa och finna en lämplig behandlingsstrategi i samråd 

med övrig sjukvårdspersonal, samt patienten och dennes närstående. Det ingår också i 

arbetsuppgifterna att utbilda omvårdnadspersonal och att delegera uppgifter 

(Socialstyrelsen, 2008). 

Enligt Kirkevold (2003) har distriktssköterskan en viktig uppgift i att tillgodose både 

patientens men också närståendes behov, vilket kan innebära att ett etiskt dilemma 

uppstår om exempelvis patienten vill undanhålla information gentemot sina närstående. 

Rent juridiskt är distriktssköterskans ansvar gentemot patienten klart, men det kan 

innebära ett moraliskt dilemma för distriktssköterskan eftersom denne ska ta tillvara på 

hela närståendes intressen. Därför måste distriktssköterskan kunna analysera situationen 

utifrån både juridiska och etiska aspekter och försöka hitta en lösning som tar tillvara på 

de olika parternas intressen (Kirkevold, 2003). 

 

Hälsa 

Autonomi och hälsa hör ihop. En persons hälsa utgörs av vilken grad av besluts- och 

handlingsförmåga personen har. För att kunna vara självbestämmande måste personen 

ha rätt information och kunskap för att ha möjlighet att fatta beslut och handla därefter. 

Genom att uppnå sina livsmål genom självbestämmande kan personen uppnå en högre 

livskvalitet (Wiklund, 2003). Huruvida en person upplever hälsa och välbefinnande 

beror på om denne upplever att hon kan leva sitt liv som hon önskar dvs. känner 
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livskraft. Allvarligt sjuka personer kan uppleva stark livskraft medan friska personer 

kan uppleva att livskraften gått förlorad. Distriktssköterskan bör ha förmåga att ta reda 

på och se patientens livskraft. Det är viktigt att patienten känner ett sammanhang där 

närstående är en viktig del (Dahlberg & Segesten, 2010).   

En viktig del av vårdarens uppgift är att se till att personen upplever trygghet. 

Trygghet/otrygghet kan ses som en övergripande existentiell känsla. I ett vårdande 

samtal kan vårdaren hjälpa personen att uttrycka sina känslor av otrygghet, och därefter 

kan de tillsammans arbeta mot en större trygghetskänsla (Dahlberg & Segesten, 2010).  

Hälsa innefattar inte bara personens upplevelse av sin kropp och dess funktion. Även 

omgivningens stöd och reaktioner påverkar hälsan. Det innebär att om vårdaren kan 

identifiera det sociala sammanhanget som personen lever i, så kan hon också stötta 

personen att upprätthålla hälsa (Lindfors, 2010).  

 

Livsvärld  

Livsvärlden är unik för varje patient men delas av andra. Genom att distriktssköterskan 

tar reda på hur varje enskild patient upplever hälsa, sjukdom, vårdande och lidande kan 

denne stödja patienten till att förbättra sin hälsa. I livsvärlden ingår att göra patienten 

delaktig i hälso- och vårdprocesserna så att patienten i möjligaste mån kan uppnå sina 

livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

En vårdare bör värna om en människas värdighet och integritet och se alla som 

likvärdiga med respekt, eftersom varje människa är unik med egna värderingar och 

tankesätt. En god vårdrelation skapas oftast från grunden av vårdarens människosyn 

samt hur de förhåller sig till människan (Wiklund, 2003). En vårdare som inte tar 

hänsyn till patientens livsvärld är inte vårdande, enligt Wiklund (2003).  

Livsvärldens mittpunkt är kroppen, vilken aldrig kan lämnas och det är genom kroppen 

som vi upplever världen runt omkring oss. Det är genom kroppen vi upplever 

livsvärldens rumsliga och tidsmässiga dimensioner. Eftersom det är genom kroppen vi 

upplever livsvärlden så påverkas också livsvärlden av förändringar i kroppen, vid 

exempelvis en sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Distriktssköterskan bör kunna 

göra bedömningar av behov och försöka med andra instanser att tillgodose patientens 

och närståendes livsvärld såsom den eftertraktas (Wiklund, 2003).  

Då varje människa är unik, borde dess unikhet speglas utifrån hennes livsvärld. En 

människa blir hel då hon finner mening och sammanhang av sin existens och de bör få 

göra detta i hemmiljön vare sig de erhåller vård eller har närstående som erhåller vård i 

hemmet (Wiklund, 2003). Då livsvärlden rasar samman, kan hopp och tillit gå förlorad 

och ens inre identitet hotas. Med en mellanmänsklig relation, lyhördhet och 

omtänksamhet kan livsvärlden byggas upp igen och välbefinnande uppnås (Wiklund, 

2003).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att det finns brister i vården eftersom den fokuserar på 

patienten och ofta inte inkluderar de närstående som finns i hemmet. Det är därför 

viktigt att belysa hur närstående upplever det att leva tillsammans med en person som 
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har vård i hemmet. De närstående är en del av patientens livsvärld och genom att se hela 

det sammanhang som patienten lever i kan distriktssköterskan öka patientens och de 

närståendes välbefinnande. Det är först på senare år som forskningen har börjat beskriva 

närståendeperspektivet.  

I samhällsdebatten belyses oftast enbart det positiva med att patienter vårdas i sin 

hemmiljö. Hemmet är dessutom oftast inte utformat för sjukvårdsåtgärder och 

sjukvårdspersonal. Ämnet är intressant att belysa eftersom det kan ge en mer nyanserad 

bild av hur det är att leva med en person som har hemsjukvård. Hur kan 

distriktssköterskan stötta de närstående i hemsjukvården? Hur kan vården anpassas till 

att innefatta de närstående till den sjuke?  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva närståendes erfarenheter av vård i hemmet. 

 

METOD 

Ansats 

Den övergripande forskningsansatsen utgår ifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är vårdvetenskap en vetenskap som beskriver och 

analyserar vårdande med en fokusering på patienten och dennes livsvärld i vilken de 

närstående ingår. Syftet med vårdvetenskap är att främja hälsa.  

Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Vid bearbetning av 

intervjuerna har en kvalitativ innehållsanalys använts. Enligt Graneheim & Lundman 

(2004) innebär en induktiv ansats att texterna analyseras utan förutfattade meningar 

vilket är att föredra när texterna handlar om personers upplevelser.  

Kvalitativ innehållsanalys har fördelen att den söker en subjektiv tolkning vilket är 

beroende av vem som betraktar den och att den kvalitativa intervjun växlar mellan 

närhet och distans, vilket är en fördel i tolkningen av närståendes upplevelser 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Deltagare 

Till studien söktes deltagare utifrån följande inklusionskriterier; närstående, över 18 år, 

sammanboende med en person som är inskriven i kommunal hemsjukvård, och att 

kunna svara adekvat på intervjufrågorna. Därmed exkluderades närstående som inte var 

sammanboende med personen med hemsjukvård, barn samt närstående med nedsatt 

kognitiv eller kommunikativ förmåga.  

Önskvärt var att finna manliga och kvinnliga deltagare samt deltagare med varierande 

ålder. Deltagare till studien söktes genom ett strategiskt urval med distriktssköterskor 

som nyckelpersoner. Nyckelpersonerna valde ut lämpliga deltagare, utifrån 

urvalskriterierna och tillfrågade dem om de var intresserade av att delta.   Användandet 

av nyckelpersoner ansågs nödvändigt för att komma i kontakt med och hitta deltagare 

(Trost, 2010).  
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Telefonkontakt togs med verksamhetscheferna i en västsvensk kommun som senare fick 

ett informationsbrev (bilaga 1) angående beskrivningen av studien och dess syfte. Efter 

deras godkännande kontaktades samtliga patientansvariga distriktssköterskor i 

kommunen både genom brev och senare genom telefonkontakt (bilaga 2).  

Distriktssköterskorna frågade närstående till patienter om deras intresse för deltagande 

och de vidarebefordrade även ett informationsbrev (bilaga 3) som beskrev studien samt 

ett samtyckebrev. Skriftligt samtycke inhämtades ifrån de närstående och i enlighet med 

samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 2009). Sju närstående tillfrågades varav samtliga 

tackade ja till deltagande. Ingen som blev tillfrågad tackade nej och därmed blev det 

inget bortfall. Samtliga deltagare var kvinnor i åldrarna 47-85 år. 

  

Datainsamling 

De distriktssköterskor som valt ut deltagare lämnade in deltagarnas intresseanmälan till 

studiens författare, och därefter kontaktades samtliga deltagare per telefon för att 

bekräfta deras deltagande, samt för att bestämma tid och plats. Samtliga intervjuades i 

sina hem. Intervjun inleddes med en inledande pratstund för att skapa en positiv och 

avslappnad atmosfär. En timme avsattes i tid per intervju och samtliga intervjuer varade 

mellan 45-75 minuter. Samtliga intervjuer dokumenterades med hjälp av digital 

bandspelare.  

Först skapades en intervjuguide (bilaga 4) vilken användes som stöd under intervjuerna. 

Intervjuguiden bestod av tre öppna huvudfrågor som valdes för att informanten skulle 

berätta fritt utifrån sina erfarenheter. Därefter ställdes fem följdfrågor för att få en 

djupare reflektion. Därefter genomfördes en provintervju som inkluderades i studien. 

Författarna genomförde tre respektive fyra intervjuer var och de inspelade intervjuerna 

transkriberades därefter ordagrant. En kvalitativ forskningsintervju ska enligt Kvale  

och Brinkmann (2009) vara som en vanlig konversation, dock med specifika syften och 

strukturer, där frågorna bör vara både enkla och korta. Särskilt när det gäller 

livsvärldsintervjuer om exempelvis konkreta situationer, kan ytterligare dimensioner av 

svaret framträda om intervjuaren väljer att följa upp frågan (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Dataanalys 

Författarna har använt sig av kvalitativ innehållsanalys för att analysera transkriberat 

intervjumaterial som enligt Graneheim och Lundman (2004) används för att analysera 

både skrivet och uttalat intervjumaterial.  

Första steget i analysen var att få en helhet i textsammanhanget genom att under flertal 

gånger tillsammans läsa igenom transkriberat material. Därefter kunde informativa och 

relevanta meningar eller fraser, så kallade meningsbärande enheter urskiljas och 

kondenseras så att deras innehåll bibehölls med dess underliggande mening. 

Underkategorier skapades sedan genom att de kondenserade meningsenheterna kodades 

och grupperades utifrån innehåll så att budskapet i intervjuerna kunde återspeglas 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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Författarna läste igenom transkriberingen flera gånger för att kunna få inblick i 

innehållet. Sedan extraherades textenheterna rörande närstående erfarenheter av vård i 

hemmet (Graneheim & Lundman, 2004).  

Textenheterna kodades för att kunna återfinnas i original källan under analysprocessens 

gång. Detta för att kunna ha kontroll över kategoriseringen mot textenheterna och sedan 

kondenserades textenheterna vilket innebär att de överflödiga texterna togs bort 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

De meningsbärande orden som blev kvar av kondenseringen, kategoriserades till 

textenheter genom att transkriberat intervjumaterial lästes under ett flertal gånger för att 

inte missa viktiga meningar. Textenheterna sorterades under kategorinamn som 

sammanfattade innehållet av det som framkom av det transkriberade intervjumaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

Slutligen sammanfördes underkategorierna så att olika kategorier kunde formuleras och 

således har analys av de meningsbärande enheterna och underkategorierna i innehållet 

av intervjumaterialet genomförts (Graneheim & Lundman, 2004).  

Författarna har transkriberat intervjuerna var för sig. Författarna läste sedan igenom 

intervjumaterialet tillsammans för att finna relevanta meningar och fraser som senare 

urskiljdes för kondensering så att underkategorier och kategorier kunde uppstå 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Kategoriseringen fortsatte tills det inte längre var möjligt att missa någon viktig mening. 

Detta innebar att kategorierna inte längre kunde sammanfogas utan beskrev olika 

aspekter under kategoriseringen, för att kunna gå tillbaka till original källan för att 

kontrollera textenheterna  (Graneheim & Lundman, 2004). 

Intervjumaterialet lästes igenom många gånger för att författarna kunde få en överblick 

och förståelse om intervjuernas innehåll och för att få en känsla för helheten. Allt 

transkriberat intervjumaterial hanterades i numrerade siffror som författarna arbetade 

utefter för att underlätta analysen och för att urskilja de olika intervjuerna, vilket menas 

att meningsenheterna blev numrerade från 1-7 i hela analysprocessen. 

Meningsenheterna utgör stycken, meningar och ord av intervjumaterialet (se tabell 1) 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Urskiljning av intervjumaterialet gjorde att de transkriberade texterna blev mindre och 

mer lättarbetad. Processen genomfördes av författarna var för sig.  

Författarna gick därefter igenom varje kondenserad meningsenhet tillsammans för att 

inte missa några värdefulla meningar av det transkriberade intervjumaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

De kondenserade meningsenheterna sammansattes sedan av båda författarna 

tillsammans till koder. Därefter kunde författarna tillsammans gå igenom hela 

analysmaterialet för att kontrollera och jämföra likheter och skillnader mellan koderna 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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Tabell 1. Exempel ur dataanalysen. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori   Kategori      

”Utan någonting… 
hon tog hela biten… 
ringde efter dom… var 
kvar tills dom kom… 
tog hand om allting… 
det har jag aldrig varit 
med om för det har 
jag gjort själv innan” 
(7). 

”Sjuksköterskan 
tog hand om 
allting … det har 
jag aldrig varit 
med om tog över 
hela biten... 

Sjuksköterskan 
tar över ansvaret 
från närstående 

Ansvarsfördelning 
mellan 
distriktssköterska 
och närstående 
 

Erfarenheter  av 
vårdrelationen 

”Ja det är väl väldigt 
svårt, jag är ju väldigt 
bunden […] ja, jag kan 
ju inte gå 
någonstans.”(5). 

”Jag är ju 
bunden...jag kan 
inte gå 
någonstans” 

Bundenhet Närståendes 
uppfattning av 
bundenhet 

Närståendes  hälsa 

 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och användbarhet  

Analys med kvalitativ innehållsanalys kan färga forskarens tolkning, enligt Graneheim 

och Lundman (2004), vilket kan bli problematiskt för tillförlitligheten i resultatet. Det 

ska framgå i resultatet det typiska med vad syftet av studien beskriver för att resultatet 

ska ses som giltigt. För att öka trovärdighet i giltighet ska författarna noggrant beskriva 

tillvägagångssättet för både urval och analysarbete i studien. På detta sätt kan också 

studiens tillförlitlighet stärkas och användbarheten nyttjas (Graneheim & Lundman, 

2004).  

Trovärdigheten av studien kan även stärkas anser Trost (2010), genom att 

datainsamlingen har utförts på ett seriöst sätt och med relevans till syftet av studien. 

Författarna har i studien redovisat deltagarna, datainsamling och dataanalys för att 

stärka trovärdigheten som Trost (2010) beskriver. 

 

Förförståelse 

Läsaren bör förstå det signifikanta av studien när denne läser och försöka tolka texten 

utan sin förförståelse. En text kan få en meningsinnebörd och tolkas på många olika sätt 

av läsaren och ändå behålla sin giltighet, när det läses utan förförståelse. (Dahlberg, 

1997). Lundman & Hällgren Granheim (2008) beskriver att forskarens förförståelse 

färgar resultatet i en kvalitativ intervjustudie dels genom intervjuerna men också i 

tolkningen av texten. Detta innebär att forskaren kan ses som en medskapare vilket 

innebär att resultatet inte kan ses som oberoende (Lundman & Hällgren Granheim , 

2008). 

Under studiens gång har författarna diskuterat ingående om förförståelsen och har 

därmed blivit medvetna om delar av den förförståelse som de besitter. I denna studie har 
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författarna reflekterat över sin förförståelse, och har genom öppna intervjuer försökt att 

hålla tillbaka sin förförståelse.  

Båda författarna är verksamma inom kommunal hemsjukvård och har även erfarenheter 

ifrån akutsjukvård. Författarna har mött många närstående och har uppfattat att 

närstående har både positiva och negativa erfarenheter av vård i hemmet. Författarna 

har dock inte vetat hur eller på vilket sätt de närstående upplever vården i hemmet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har författarna utgått ifrån det grundläggande individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2009). Enligt Vetenskapsrådet (2009) innebär individskyddskravet att 

individen ej får utsättas för skada, kränkning eller förödmjukelse varken fysiskt eller 

psykiskt. Individskyddskravet kan konkret delas in i de fyra forskningsetiska 

huvudkraven; informationskrav, samtyckekrav, nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav 

(Vetenskapsrådet, 2009). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om studiens innehåll, 

syfte samt att deltagande är frivilligt och att deltagaren kan avbryta intervjun när som 

helst. Samtyckekravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke ifrån deltagaren och 

att denne har rätt att själv bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2009).  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som används i forskningssyfte inte får lånas ut 

eller användas i andra icke-vetenskapliga syften. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter som inhämtas ska lagras och behandlas på ett sätt sådant sätt så att 

uppgiftslämnarna ej kan identifieras av utomstående. Det innebär också att forskaren har 

tystnadsplikt. För att uppfylla informationskravet och samtyckekravet i denna studie har 

vi noggrant informerat om studiens innehåll och syfte (Vetenskapsrådet, 2009).  

Författarna har informerat om att deltagande är frivilligt samt att deltagaren kan avbryta 

när som helst utan förklaring. Författarna inhämtade skriftligt samtycke ifrån närstående 

och muntligt samtycke ifrån personen som är sjuk i de fall de har kunnat ge sitt 

samtycke i enlighet med samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 

I de fall där den sjuke inte kunnat föra sin talan har samtycke inhämtats ifrån den 

närstående. Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet har uppfyllts genom att alla 

uppgifter har behandlats konfidentiellt och endast författarna har kunnat ta del av 

intervjumaterialet (Vetenskapsrådet, 2009). När författarnas studie är klar och godkänd 

kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

 

RESULTAT 

Närståendes erfarenhet av vård i hemmet gav följande resultat; 5 kategorier samt 12 

tillhörande underkategorier, se nedanstående figur (se tabell 2).  

I intervjuerna framkommer det att närståendes mindre positiva erfarenheter av vård, är 

när hemmet förändras genom att medicinsk utrustning och vårdpersonal tar plats, vilket 

kan inverka på närståendes och patienters välbefinnande. Närstående erfor att hemmet 

förändras med både positiv och mindre positiv känsla, när vården etableras i hemmet. 
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Närståendes livssituationen upplevs som en förändring då deras hem blev 

vårdpersonalens arbetsplats, vilket gör att närstående erfar att den stora förändringen i 

hemmet upplevs som en otrygghet. 

 

Tabell 2. Resultattabell. 

Kategorier     Underkategorier 

Hemmet förändras Vårdpersonal tog plats 

Medicinskt utrustning tog plats 

Erfarenheter av vårdrelationen Ansvarsfördelning mellan distriktssköterska och 

närstående  

Kunskap och kompetens påverkar vårdrelationen 

Erfarenheter av kommunikation   Kommunikation mellan vårdpersonalen 

Kommunikationen mellan vårdpersonal och 

närstående 

Närståendes hälsa  Närståendes uppfattning av bundenhet 

 

Att klara påfrestningar 

 

Att känna sig trygg och vara fri från oro 

 

Anpassning till en förändrad 

livsvärld 

 

 

 

Närståendes anpassning till en förändrad livssituation 

Närståendes anpassning till vården 

Vårdens anpassning till familjen 

 

   

Hemmet förändras 

Närstående ansåg att hemmet blir förändrat när medicinsk utrustning placerades hemma 

hos dem men också att vårdpersonal gör att hemmet förändrades till en plats där 

deltagarna kände sig otrygga. Grunden till otrygghet kan bero på upplevelser av att det 

springer många olika vårdpersonal samt att vårdpersonalen kommer vid oregelbundna 

tider.   
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Vårdpersonal tog plats 

Det fanns närstående som uttryckte det som påfrestande när vårdpersonal tog plats i 

hemmet och att de inte tog hänsyn, utan ansåg hemmet som deras arbetsplats, en plats 

som det inte var så noga med. Närstående ansåg att vårdpersonal kom hem till dem och 

gjorde som de ville och brydde sig inte, som exempelvis att ställa in oren disk tillbaka i 

skåpet, vilket vårdpersonalen aldrig skulle göra hemma hos sig själva. Vårdpersonalen   

portionerade ibland upp maten till en enda stor klump på tallriken, vilket gjorde det 

mindre aptitligt för patienten. Närstående och patienten ansåg detta som en viktig 

iakttagelse eftersom maten borde se inbjudande ut för att kunna inge aptit.  

 

”Ja en arbetsplats som inte är så [...] noga i, det är inte så noga, dom måste göra 

det men det behöver inte vara ett gott arbete...” (1). 

 

Närstående anser att hemmet inte blir som förr och att det upplevs frustrerande när det 

är många olika vårdpersonal som springer in och ut. Många känner sig otrygga på grund 

av bristande kontinuitet eller när hemmet inte längre känns som deras. Närstående 

uttryckte att hemmet är deras, vilket vårdpersonalen  bör respektera.  

 

Medicinsk utrustning tog plats  

Närstående erfor medicinsk utrustning som en påfrestning när den närstående skulle ha 

besök i hemmet. Besöken planerades så att släktingar och vänner kunde få plats i 

hemmet. Närstående  hade även uppmärksammat mycket medicinskt material som 

skulle räcka i månader, endast räckte för fjorton dagar. 

 

”[...] det är mycket material […] dom visade inte att det var tre gånger så mycket 

[…] så undrade jag hur många månader detta skulle räcka och så var det bara 

för fjorton dagar[...](båda skrattar)” (6).                                                       

 

 

Erfarenheter av vårdrelationen  

Närstående erfor en god vårdrelation när ett samförstånd med vårdpersonalen uppstår. 

Närstående uttrycker att känna tillit och förtroende för vårdpersonal har stor betydelse. 

Betydelsefullt är när distriktssköterskan tar ansvar över omvårdnad dvs. upprätthåller en 

god ansvarsfördelning samt förmår att ta medicinska beslut. Likaså påverkar 

distriktssköterskans kunskap och kompetens de närståendes erfarenhet av 

vårdrelationen. Dessa delar är grundläggande förutsättningar för att skapa goda 

vårdrelationer,  Somliga informanter erfar att vårdpersonal som arbetat inom vården i 

många år, ”i tjugo år eller trettio år” fastnar ibland i rutiner och bara ”kör på”.  

Sommarvikarier verkar däremot enligt närstående ofta ta mera hänsyn och frågar vad 

patienten och dennes närstående har för önskemål. En bra vårdrelation är enligt en del 

närstående när vårdpersonal har tid att ge omvårdnad och inte upplevs som stressade vid 

vårdandet. Närstående anser även att egenskaper som empati och god omsorg är viktiga 

delar för att etablera en god vårdrelation.     
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Ansvarsfördelning mellan distriktssköterska och närstående 

Närstående erfar vid vissa tillfällen att distriktssköterskan tar över ansvaret av hur 

vården ska utföras, vilket erfars som goda erfarenheter. Detta förhållningssätt påverkar 

vårdrelationen positivt när distriktssköterskan aktivt tar ansvar och tar det medicinska 

beslutet. Närstående anser underlättandet består i att distriktssköterskan ringer efter 

ambulansen och tar fram patientens alla tillhörigheter som kan vara av vikt att ha med. 

Närstående erfar även trygghet när distriktssköterskan visar detta förhållningssätt 

särskilt då närstående inte har erfarenhet av detta från tidigare, vilket visas i 

nedanstående citat.  

 

”hon tog över hela biten […] ringde efter dom [… ] var kvar tills dom kom […] 

tog hand om allting [… ] det har jag aldrig varit med om!” ( 7). 

 

Närstående upplever mindre bra erfarenheter som besvärande och ansträngande när de 

får ta över det medicinska ansvaret och ta beslut. Dilemmat om och när en patient skall 

skickas med ambulans efter att närstående kontaktats uppstår vanligtvis när ordinarie 

distriktssköterska inte är på plats. Mindre bra erfarenheter äger också rum när svåra 

beslut får tas av närstående.   

Enligt närstående är det distriktssköterskan som har den medicinska kompetensen och 

bör ta medicinska beslut. Erfarenheterna är också mindre bra när distriktssköterskan ger 

närstående förfrågan om ambulans. Beslutet om patienten skall åka till sjukhus eller inte 

borde inte fattas av närstående, då det åligger på distriktssköterskans ansvar att göra 

bedömning som grundar sig i distriktssköterskans ansvarsområde, vilket synliggörs i 

nedanstående citat.  

 

”Det har också hänt lite grejer…att dom ringer till mig först innan dom har kallat 

in ambulans…Det borde vara sjukvårdens beslut att skicka in (x)[…]att jag som 

fru ska ta beslut att jag tillåter att (x) skickas in[…]men om han är så sjuk tycker 

jag att sjuksköterskan kan göra den bedömningen...”( 4). 

 

Kunskap och kompetens påverkar vårdrelationen  

Bemötandet av både patient och närstående ansågs av deltagarna vara viktigt för att 

känna tillit och förtroende och upprätthållandet av en god vårdrelation. Närstående erfar 

det betydelsefullt att distriktssköterskans omvårdnad utförs på ett omsorgsfullt sätt och 

att patienten och distriktssköterskan har förståelse för varandra, och erfar att kunna 

påverka. En god vårdrelation kan enligt deltagarna etableras av båda parter, när parterna 

har förståelse för varandra. En del distriktssköterskor verkar bryr sig mer än andra enligt 

närstående, vilket visas i mer omsorg och empati i relation till patient och närstående.  

Bristande kunskap om patientens sjukdom erfars av närstående som rädsla och att detta 

förhållningssätt påverkar distriktssköterskan att vårda patienten som en minderårig och 

förståndshandikappad när en patient drabbats sjukdom, som exempel i denna studie 

drabbats av stroke.   
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”[...] inte ville bli behandlad som en barnunge [...] Inte som minderårig eller 

förståndshandikappad eller någonting, eftersom han inte är det [...] […] Hon var 

rädd för honom men hon sa ingenting...”(1). 

 

Brister i tillit och förtroende och därmed en försämrad vårdrelation erfars av närstående 

när distriktssköterskan inte tar sig tid för att lyssna på patienten och närstående utan 

”stressar” i sitt vårdande. Detta visas konkret enligt deltagarna i att vårdpersonal har 

förutbestämda tider då de ska vara hos patienterna. När vårdpersonal kommer till 

patientens hem registreras tiden, vårdpersonalen är hos patienten.  Den exakta 

tidslängden för besöket i patientens hem registreras och avläses när vårdpersonal i slutet 

av sitt arbetspass bokför tiden. Dessa tider kan ibland vara besvärliga för 

vårdpersonalen att överskrida och det erfars av närstående som att vårdpersonalen 

”stressar”, vilket visas i detta citat.  

 

”Dom gör allt vad dom kan och dom skulle göra mer om de finge mer tid… men 

det är ju den här rent ut sagt förbannade pennan dom springer med […] dom ska 

dit och dom ska göra så […] dom måste ju ha mycket jäkt i sig ”(7). 

 

Det är besvärligt, uttrycktes i en intervju, att inte kunna påverka hemtjänstens 

oförståelse för vad patienten vill och när hemtjänsten bara ”gör”. Deltagaren tyckte att 

personalen ibland inte hade rätt kompetens för den sortens sjukdom patienten har och 

det kändes svårt att inte kunna göra någonting för att hjälpa patienten att få fram det 

patienten vill ha eller säga. För deltagaren upplevdes detta som väldigt frustrerande, 

särskilt när deltagaren kände att patienten blev nonchalerad. 

 

”... jobbig situation att se och inte kunna påverka mera för honom[...]kunnat göra 

mer för honom, men när man inte kan blir det jättesvårt[...] jag vill att han skall 

få hjälp [...] inte att dom ska nonchalera honom[...] Då blir man arg...” (1). 

 

Erfarenheter av kommunikation 

Deltagarna upplevde att en bra kommunikationen både mellan dem och vårdpersonalen  

var mycket viktigt för att skapa trygghet hos deltagarna. De pekade även på vikten av att 

vårdpersonalen hade en bra kommunikation med varandra. 

Kommunikation mellan vårdpersonalen 

Deltagarna erfor att kommunikationen mellan vårdpersonalen ibland brast och de 

önskade att kommunikationen mellan vårdpersonalen och olika vårdande instanser vore 

bättre. Deltagarna erfor ofta att de måste överbrygga bristen på kommunikation genom 

att ständigt upplysa och informera om saker som vårdpersonalen borde kommunicera 

om själva. Deltagarna erfar kommunikationsbristen som krävande och att det skapar ett 

behov att kontrollera så att vården av den sjuke familjemedlemmen inte fallerar. De  

beskrev en önskan om att kunna lämna över kontrollen till vårdpersonalen och kände en 

stor osäkerhet när de kände att det inte fungerade. 

 

"Har legat på sjukhuset och att det inte kommer fram att han ska ha vätskelista 

med en gång [...] Det borde det ha gjort, eftersom han har varit uttorkad på 
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sjukhuset då, men det kom inte per automatik utan man måste säga till här att han 

kanske ska ha vätskelista.” (4). 

 

Bristerna i kommunikation verkade enligt deltagarna vara störst mellan de olika 

vårdgivarna, speciellt mellan sjukhus och hemsjukvården men flera exempel fanns även 

på brister i kommunikationen mellan personalen i hemtjänstgruppen och hemsjukvård. 

Deltagarna beskrev att vårdpersonalen ofta inte var medvetna om vad de andra i 

vårdpersonalen gjort med ”den sjuke” eller vad som gjorts i hemmet. Detta leder till att 

deltagarna erfar  att de måste kontinuerligt upplysa den personal som kommer om vad 

som gjorts under dagen. Exempelvis om den sjuke familjemedlemmen varit uppe eller 

ätit etc. Deltagarna hade olika system för att hålla reda på vad vårdpersonalen gjort för 

att kunna se till att den sjuke familjemedlemmen fått rätt vård.  

 

"De som kommer på eftermiddagen vet kanske inte att han har varit uppe på 

förmiddag [...]eller om han har varit uppe och duschat eller druckit...det har dom 

missat. Då har vi nu börjat skriva lite i en bok eller dagbok kan man säga... om 

han varit uppe och har duschat, och det ska jag inte heller behöva fundera på." 

(4).  
 

En deltagare beskrev brister i samordningen mellan personalen vilket innebar att precis 

när hemtjänstpersonalen gått så kunde distriktssköterskan komma och efter det 

rehabiliteringspersonalen. Detta skapade en känsla av att aldrig få egen tid eftersom 

dagen bestod av en mängd olika besök. Deltagaren hade under en dag räknat i hop 

sexton olika personer som kom på besök under en och samma dag och hade önskat att 

vårdpersonalen kunnat kommunicera bättre med varandra så att de kunde samordna 

besöken. 

 

Kommunikation mellan vårdpersonal och närstående  

Deltagarna beskrev att kommunikationen var viktig för att kunna utbyta information 

mellan varandra. De beskrev att det var svårt att få tag på information och att få reda på 

vilka rättigheter de hade. Deltagarna beskrev att det var mycket papper som skulle fyllas 

i och att de inte visste vart de skulle vända sig. Det var inte bara svårt att hitta 

informationen men också rent fysiskt att komma i kontakt med olika instanser per 

telefon. Deltagarna erfor att vårdpersonalen ibland lovade att höra av sig men sen inte 

höll sitt löfte vilket skapade en känsla av otrygghet för den närstående. 

 

 ”Och sedan skulle hon ringa till mig för att berätta hur det skulle bli med honom, 

men hon hör aldrig av sig till mig. ”(1). 

 

Deltagarna har påpekat att kommunikationen överlag fungerat bra mellan dem och 

vårdpersonalen. De beskrev att vården i hemmet har underlättat möjligheterna för en 

bättre kommunikation mellan dem och vårdpersonalen än om den sjuke 

familjemedlemmen skulle vårdas på särskilt boende, eftersom den närstående träffar 

personalen oftare rent fysiskt och därmed utvecklar en närmre relation med personalen. 
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”Och så kan man ju ringa till dom om det är någonting som krånglar...det blir ju 

mest på natten..det har ju hänt...men det är aldrig några problem...dom är lika 

goa varje gång dom kommer...när det har strulat” (6). 

 

Närståendes hälsa  

Deltagarna upplevde ofta stora påfrestningar vilket påverkade deras hälsa både fysiskt 

och psykiskt.  

 

Närståendes uppfattning av bundenhet 

Deltagarna beskrev att de kände sig bundna eftersom de närstående är delaktiga i vården 

tillsammans med vårdpersonalen. De uppgav att de var tvungna att ständigt vara 

tillgängliga och att de inte kunde lämna hemmet när inte vårdpersonalen var där. Detta 

innebar att de närstående upplevde en brist på ”egen”-tid och att de aldrig kunde slappna 

av helt. 

 

”Ja det är väl väldigt svårt, jag är ju väldigt bunden […] men den enda tiden som 

jag har är när dom lägger honom på eftermiddagen...att jag kan koppla av 

litegrann för annars har jag ju honom hela tiden ifrån morgon till kväll […] ja, 

jag kan ju inte gå någonstans.”(5). 

 

Deltagarna  hade tillgång till anhörigstöd men deltagarna upplevde att de ändå kände sig 

bundna då de känslomässigt oroade sig och skyndade sig hem när de inte var 

tillsammans med den sjuke familjemedlemmen. De kände sig oroliga att något skulle 

hända trots att anhörigstöd eller vårdpersonalen var närvarande hos den sjuke 

familjemedlemmen. Deltagarna fick ofta hjälp av andra närstående till den sjuke 

familjemedlemmen när de var tvungna att lämna hemmet. De upplevde dock att de helst 

inte ville besvära andra familjemedlemmar som exempelvis sina vuxna barn eftersom de 

har egna familjer och arbetar. 

”Jag får ju säga att vi har fyra underbara barn och dom ställer ju upp om jag vill 

ut men de har ju sina arbeten och då har man nästan dåligt samvete om de ska 

ställa upp någongång.” (6). 

 

En deltagare beskrev en motsatt känsla jämfört med de andra deltagarna. Deltagaren 

kände sig inte bunden utan snarare fri eftersom vården av maken i hemmet gav henne 

möjlighet att kunna sköta hemmet i makens närvaro. Deltagaren tyckte att vården i 

hemmet gav henne mer frihet än när maken vårdats på sjukhus eftersom hon var 

sysslolös på sjukhuset. 

 

” Det är det bästa när X (makens namn) får vara hemma [...]och för min del jag 

är mycket friare [...] jag kan ju sköta mig liksom mer[…] jag kan gå ut och gå, 

jag kan åka och handla […] det kan jag aldrig när jag sitter på ett lasarett som 

jag har gjort nu...(7). 
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Att klara påfrestningar 

Deltagarna beskrev att man som närstående måste vara stark. Dels eftersom 

familjemedlemmen har insjuknat i en svår sjukdom men också eftersom hela livet 

förändrats i och med den vård och vårdpersonal som ständigt var närvarande. 

Deltagarna erfor stunder som var känslomässigt påfrestande men de försökte oftast hålla 

dessa känslor inom sig och inte visa dem för den sjuke familjemedlemmen eller 

vårdpersonalen.  

 

” Sen kommer stunder som är jättejobbiga...(börjar gråta)...men det får man ta 

för det är bra att rensa hjärnan också...man ska ju gråta...man kan ju inte bara 

vara stark det hör ju till livet att man har...men sen ibland är det alldeles för 

mycket motgångar...det har blivit så mycket...ja det hände så snabbt” (7). 

 

Motstridiga känslor beskrev en deltagare. Deltagaren kunde ibland känna en frustration 

över situationen. Dessa känslor skapade skuldkänslor hos den närstående. De vill att den 

sjuke familjemedlemmen ska kunna vara hemma, men den närstående orkar ibland inte. 

 

”Att han är i vägen, att jag vill bli av med honom så känner jag då...sådär...även 

om jag inte vill det...så känner jag...(börjar gråta)” (5). 

 

Deltagarna  kände sig styrkta genom att tänka på att andra också var  drabbade och flera 

uttryckte att det fanns andra som hade det värre. De uttryckte en oro för sig själva och 

sin egen hälsa. Främst genom att de oroade sig att något skulle hända dem, eftersom att 

de upplevde att de måste vara en talesman för den sjuke familjemedlemmen. Deltagarna 

beskrev att de kände en oro för att den sjuke inte skulle få rätt vård om de inte kunde 

föra deras talan. 

”Jag är tacksam för att jag är så pass bra så att jag kan vårda honom [...]Än så 

länge så går det ganska bra (tystnad). Men jag är alltså snart åttiotvå, och jag 

känner att jag har, ont i ryggen och så att vissa saker kan vara svåra.” (2). 

 

En deltagare beskrev att det kändes svårt att försöka vara ett stöd för den sjuke 

familjemedlemmen när denne fattade beslut gällande sin sjukdom.  Deltagaren beskrev 

att hon försökte vara stark inför den sjuke maken men inom sig kändes det oerhört svårt 

när maken funderade på att avsluta sin behandling. Känslorna var motstridiga då 

deltagaren ville vara ett stöd och följa makens vilja men samtidigt ville hon inte att han 

skulle välja att avsluta sin behandling och dö. 

 

”Då sa X (makens namn) spontant [...]näe då ger jag upp....åhh gud det var svårt 

att höra […] men jag menar det är det som tar på en psykiskt. [...]jag tycker att 

det hade känts som passiv dödshjälp.” (6). 

 

De närstående beskrev att stödet från nära vänner och släktingar var det viktigaste stödet 

när deltagarna behövde prata med någon om sina känslor. Deltagarna uppgav att de inte 

ville belasta den sjuke familjemedlemmen med sina egna känslor. Några deltagare hade 

fått god hjälp ifrån kuratorer i den akuta situationen i samband med familjemedlemmens 

insjuknande. Andra deltagare upplevde att de kunde prata med vårdpersonalen men de 
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pekade då på vikten av att de visste vilka i vårdpersonalen som de litade på och 

upplevde att de kunde lätta sina känslor inför. 

 

”Ja vet du vad som är bäst...det är att gå ut i skogen och prata med fåglar (båda 

skrattar)...det är medicinen...det är nästan det bästa...sen har jag många väninnor 

och jag har många som jag vet att jag kan ringa....och dom ringer och skickar 

kort och det har vi och släktingarna mina...jag har två systrar kvar i livet och dom 

ställer ju upp och likaså XX (makens namn) släkt och barnen och jag är inte 

ensam.” (7). 

 

Att känna sig trygg och vara fri från oro 

Deltagarna i studien pekade på att en av de viktigaste faktorerna för att vården i hemmet 

skall kännas bra är att den närstående kan känna sig trygg i att den blir rätt utförd av 

kunnig personal. En deltagare beskrev att känslan av att vårdpersonalen ”ser” den 

närstående skapar trygghet. 

 

”Men det har jag märkt på alla sköterskor här, dom ser inte bara patienten utan 

dom ser hela familjen om man säger så med hänsyn till att jag mår bra 

också....det känns väldigt tryggt.” (6). 

 

Deltagarna  beskrev att kunskap hos vårdpersonalen är viktig och att det märktes ganska 

snabbt om vårdpersonalen inte visste hur det skulle utföra vården på rätt sätt. Deltagarna 

uppfattade bristen på information som en källa till otrygghet hos dem. En deltagare 

uppfattade att vårdpersonalen ibland inte berättar allt för den närstående utan att 

vårdpersonalen ibland undanhåller eller inte talar klarspråk med henne och att detta 

skapar en stor oro hos henne. 

 

”Det är en stor otrygghet…då när man har telefonkontakt…och det är inte alltid 

dom säger rent ut vad som händer eller vad som har hänt[…]Det är så att man 

vill känna tryggheten att de som kommer, de tar hand om oss och ser till att vi mår 

bra, att vi kan känna att de gör på rätt sätt” (1). 

 

Deltagarna beskrev att de kände sig trygga när de upplevde att de kunde höra av sig 

dygnet runt till vårdpersonalen och att vårdpersonalen fanns tillgängliga. De beskrev att 

de kände sig trygga bara av vetskapen att de kunde ringa när som helst de kände att de 

behövde prata med någon när de kände sig oroliga.  

 

Anpassning till en förändrad livsvärld  

Deltagarna upplevde stora förändringar i samband med att familjemedlemmen 

insjuknade vilket ledde till att de var tvungna att anpassa sig efter den förändrade 

situationen. 
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Närståendes anpassning till en förändrad livssituation 

Deltagarna beskrev att de ändrat sitt levnadssätt från att blicka framåt till att ta en dag i 

sänder. Perspektivet ändrades och de har tvingats att acceptera den nya livssituationen. 

Deltagarna beskrev också att de blivit tvungna att acceptera att de inte själva längre styr 

sitt liv och att deras möjligheter att påverka sitt liv minskat.  Deltagarna upplevde att 

framtiden var svår att planera då den sjuke familjemedlemmens tillstånd kan förändras 

mycket snabbt. Resultatet blev att deltagarna anpassade sig genom att planera framtiden 

kortsiktigt.  

 

" Vi styr inte vårt liv som vi gjorde förr. Utan vårt liv som blev annorlunda...då 

får man tänka på allt vad vi har gjort då får man...man får ta en dag i sänder" (3). 

 

Närståendes anpassning till vården 

Denna studie visar att närstående i stor utsträckning anpassar sig efter "den sjuke" 

familjemedlemmen, men att de också anpassar sig efter vårdpersonalen, och den vård 

som bedrivs. Deltagarna beskrev att anpassningen till vården i hemmet var jobbigt i 

början, men att när de vant sig inte uppfattade det längre som ett problem. I de flesta fall 

hade de lärt sig att uppskatta vården, och i flera fall kunde de inte tänka sig att gå 

tillbaka till hur det var innan de fick hjälp. Deltagarna beskrev att anpassningen till 

vården i hemmet måste ske gradvis, och att de i början haft inställningen att de inte velat 

ha någon hjälp, men att de efterhand tagit emot hjälpen när de upplevt att de inte längre 

klarat av att själva vårda den sjuke familjemedlemmen.  

 

"Då tänker man så här...ja om livet ska fungera för oss båda då måste vi ställa 

upp och anpassa oss efter varandra. För att vi ska må bra då måste vi anpassa 

oss till vården vi kan få." (3). 

 

Deltagarna  beskrev att de anpassade sitt sociala umgänge i förhållande till både tid för 

vårdinsatserna samt även till följd av aspekter som exempelvis hur hemmiljön såg ut. 

En deltagare beskrev att släktingar och vänner inte längre kan komma på besök 

tillsammans på grund av platsbrist. De måste komma i omgångar och vid vissa tider 

eftersom ”den sjuke” familjemedlemmen har vårdande insatser som är tidskrävande. 

Deltagarna upplevde därför att dagen blir splittrad och svårplanerad. Även om de 

vårdande insatserna i sig var välplanerade så var de tider på dagen som fanns över till 

annat svårplanerade. Speciellt med hänsyn att de även måste ta hänsyn till de tider som 

släktingar och vänner hade möjlighet att komma. 

 

"Det går ju inte att dra i hop hela släkten nu [...] jamen man gör ju inget julkalas 

här med...eller ett födelsedagskalas här med en massa[....] nä och det blir ju inte 

att dom kommer  mitt på dagen  eftersom det är dialys..dagen blir ju splittrad...det 

blir den ju" (6). 

 

I studien framkom att närstående även anpassar sig efter vårdpersonalen. Deltagarna  

beskrev att de städade innan vårdpersonalen skulle komma och att det var viktigt att det 

var rent och snyggt när vårdpersonalen kom. Deltagarna förberedde även innan 
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vårdpersonalen kom genom att de exempelvis plockade fram sårvårdsmaterial eller 

liknande för att det skulle vara så bra för vårdpersonalen som möjligt. 

 

" Det skall jag väl erkänna att jag försöker att förbereda lite grann, och sedan vill 

jag ju att det skall vara fräscht och och så (tystnad). Det tycker jag alltså, den 

som kommer skall inte (tystnad) skall inte behöva, alltså det skall vara 

välkomnande tycker jag, och fräscht när dom kommer” (2). 

 

Deltagarna har anpassat sina egna  behov efter vården i hemmet. Det kan vara att stanna 

uppe länge, att ändra sina mattider eller vilken tid de går upp, när de sköter sin hygien 

eller var i hemmet som de sover eller vistas. En deltagare upplevde att hon inte kunde 

duscha när hon ville, eftersom hon inte ville göra det när vårdpersonalen var där. 

Deltagaren valde därför att sköta duscha tidigt på morgonen för att kunna få duscha 

ifred. Deltagarna upplevde att det kunde kännas jobbigt att aldrig ha möjlighet till 

sovmorgon eller att kunna lägga sig och vila mitt på dagen. De ville inte ligga och sova 

när vårdpersonalen kom. Deltagarna beskrev tiden mellan vårdinsatserna som en väntan 

och de beskrev att det var viktigt att vårdpersonalen passade tider och att de kontaktade 

den närstående om planeringen ändrades.  

”Ja man får ju sitta uppe och vara vaken tills dom har varit här...så att jag får 

låsa och släcka och [....] Neej, nä det går ju att koppla av så på kvällen det är ju 

bara det att det blir en väntan...att kommer dom  snart så  vi kan gå och lägga oss 

och slappna av" (6). 

 

Deltagarna beskrev att de inte längre sover i samma rum som den sjuke 

familjemedlemmen. En deltagare beskrev att hon och de hemmaboende barnen sov i en 

egen del av huset för att på så sätt kunna skapa en privat sfär där de kunde vara ifred. En 

plats där vårdpersonalen inte vistades. Några deltagare hade blivit tvungna att flytta sin 

sovplats till exempelvis vardagsrummet för att kunna sova tillsammans. 

 

" Och så sover jag och tjejerna där uppe i en del av huset här. Det fungerar 

jättebra, då får vi lite privat liv där uppe också, och även på helgerna så kommer 

de ju tidigare, så då kan vi ligga kvar lite längre där uppe" (4). 

 

Vårdens anpassning till familjen 

Deltagarna erfor att vårdpersonalen visade hänsyn och anpassade sig till de närstående 

och inte bara patienten. Deltagarna beskrev att det var viktigt att vårdpersonalen 

anpassar sig efter familjen men också att vårdpersonalen var flexibla utifrån de behov 

som fanns en specifik dag. 

 

"För det har hänt att vi vill komma iväg någonstans tidigare på morgonen...och 

då kommer dom tidigare...och det är ju likadant på kvällen[...]så har vi sagt till 

om ni kan klockan tjugo över nio så gör dom det." (5). 

 

Deltagarna upplevde att tiden mellan vårdpersonalens besök ofta blev en väntan och de 

uppskattade när vårdpersonalen hörde av sig om de var sena eller att besöket sköts upp. 

Deltagare erfor att vårdpersonalen oftast hörde av sig om de blev sena eller var tvungna 
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att skjuta upp besöket. De var väl medvetna om att besök från distriktssköterskan kunde 

skjutas upp om distriktssköterskan var tvungen att prioritera någon annan patient. En 

deltagare beskrev att det kändes viktigt att vårdpersonalen hörde av sig när de blev sena, 

eftersom hon annars oroade sig för att det skulle ha hänt vårdpersonalen något. 

 

"Ja att dom då hör av sig...det tycker jag är tryggt...för annars så börjar 

man...här är mörkt och det är mycket vilt på vägen...det kan ha hänt någonting 

och kommer dom då inte så blir man ju orolig.."(6). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde en kvalitativ induktiv metod för att med denna metod ge närstående en 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Författarna ville bevara all värdefull 

information från deltagarna och det görs lämpligen utifrån en kvalitativ metod. Enligt 

Olsson och Sörensen (2001) innebär en kvantitativ metod att författarna utgår från redan 

förutbestämda företeelser. Detta ansågs inte lämpa sig när det gäller de individuella 

erfarenheter från närstående som författarna ville framhäva i denna studie. 

 

En kvalitativ intervju är en metod där informantens tankar och öppenhet kan ge en 

berättelse av personens livsvärld. Deltagarna var även mera öppna i sina intervjuer 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Då intervjuerna sker i hemmet leder detta till en ökad 

öppenhet hos deltagarna, då den trygga hemmiljön är avslappnande för dem. Författarna 

ringde till både sjuksköterskor och distriktssköterskor i den kommunala verksamheten 

för att de i sin tur skulle välja ut lämpliga deltagare för studien.  

Författarna fick kontakt med sex distriktssköterskor som hade valt ut deltagare till 

studien. När intervjutillfällena hade bokats fick deltagarna därefter bestämma vilka tider 

som passade för en intervju. Innan intervjun påbörjades förklarade författarna hur 

intervjun skulle gå tillväga och syftet med studien. Deltagarna blev även informerade att 

de när som helst kunde avsluta intervjun Deltagarna och författarna presenterade sig 

själva innan intervjun började för att skapa en trivsam atmosfär. I en intervju upplevde 

en av författarna att en av deltagarna hade ett stort behov av reflektion över det som 

framkommit om hur vårdsituationen hade varit för henne och för patienten detta gjorde 

att intervjun tog ca 1 timme och 20 minuter.  

Författarna valde ett strategiskt urval med användandet av distriktssköterskor som 

nyckelpersoner, eftersom författarna ansåg att det var ett bra sätt att hitta deltagare på. I 

efterhand har författarna reflekterat över om användandet av nyckelpersoner skulle 

kunna påverka resultatet i studien, om distriktssjuksköterskorna gjorde egna urval utan 

författarnas vetskap. Trost (2010) anser att det finns just en sådan risk att 

nyckelpersonerna försöker styra urvalet. Exempelvis skulle en sådan nyckelperson 

kunna välja ut deltagare som har en positiv syn på vården.  

I denna studie har författarna inte kunnat misstänka något sådant, eftersom intervjuerna 

är nyanserade och skiljer sig mycket åt ifrån varandra. Trost (2010) beskriver vikten av 

variation i samband med urvalet av deltagare. I studien deltog endast kvinnor, vilket kan 
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visa på svårigheter med att få en stor urvalsvariation vid användandet av 

nyckelpersoner. I studien hade det varit önskvärt att hitta manliga deltagare, vilket inte 

gjordes men däremot uppnåddes en variation vad det gäller ålder, mellan 47-85 år. När 

urvalet gjordes hittade vissa distriktssjuksköterskor fler deltagare medan andra inte 

hittade någon. Detta var dock inget problem eftersom tillräckligt många 

distriktssköterskor hittade deltagare som deltog i studien. 

En av deltagarna bjöd på en kopp kaffe och kaka som gjorde att intervjun blev 

avslappnande för både henne och författaren. Deltagarna befann sig i olika 

livssituationer såsom en som fortfarande arbetade och hade dessutom barn. Andra 

närstående var äldre som inte var yrkesverksamma och dessa blev istället mer delaktiga 

i vårdandet (Socialstyrelsen, 2010). 

Intervjuerna utfördes i hemmet vilket var en fördel eftersom detta bidrog att en förtrolig 

miljö skapades på kort tid. Enligt Trost (2010) är deltagarens hem en bra miljö så länge 

det går att utföra intervjun ostört. Samtliga intervjuer i studien visade på en mängd 

starka känslor som deltagarna visat. Detta innebar att deltagarna både skrattade och grät 

under intervjuerna.  

Till en början upplevde författarna att det kändes oetiskt att intervjua deltagare som blev 

ledsna och började gråta. Dock anser författarna att samtliga deltagare efter intervjun 

upplevde en lättnad och att de fått berätta så mycket som de själva velat. Flera deltagare 

uttryckte efter intervjun att de kände att deras perspektiv äntligen fått uppmärksamhet. 

Detta stärkte författarna i att deltagarna har ett stort behov av att berätta sin historia. 

Enligt Trost, (2010) väcks ofta starka känslor hos informanten under intervjun vilket 

innebär att intervjuaren måste vara medveten om att svåra situationer kan uppstå och 

vara beredd att klara av dessa.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar tydligt vikten av en god vårdrelation mellan vårdpersonal, 

patient och närstående. Känslan av att vara trygg i hemmet är lika viktigt för patient som 

närstående. I hemmet lever patienten och närstående sina liv och när hemmet förändras 

upplever patienten och närstående livsförändringar. Närstående tvingas ibland att 

anpassa sina liv till olika förändringar som uppkommer med att ha vård i hemmet. 

Deltagarna uppger att det krävs både tillit och förtroende till vårdpersonal för att de ska 

känna trygghet och uppleva god vård. För detta krävs bra bemötande från vårdpersonal 

samt kunskap och kompetens, god kommunikation och en gemensam förståelse båda 

parterna emellan.  

 

Hemmet förändras 

En av deltagarna menade att hemmet är deras och vårdpersonal ska respektera även när 

vårdpersonalen uppfattar deras hem som en arbetsplats. Detta gör att vissa kan uppleva 

rädsla och otrygghet då hemmet blir mer främmande med många olika vårdpersonal och  

medicinskt material. Hemmet borde vara en trygg sfär där närstående kan bevara hela 

sin livsstil, som även författarnas studie har belyst och därmed sin livsvärld. Appelin, 

Brobäck och Berterö (2005) i studien om palliativ vård i hemmet bekräftar författarnas 
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studie angående normalisering av egen identitet i hemmet utan rädsla samt att kunna få 

känsla av trygghet.  

Närståendes önskemål är att den sjuke få bevara hemmet och sitt liv utan att det sker för 

stora förändringar. Hemmet är ett känslosamt minne för de flesta deltagarna och detta 

kan påminna dem om både positiva och negativa händelser tidigare i deras liv, därför 

vill närstående att vårdpersonal ska bekräfta deras identitet och visa hänsyn och respekt 

när de går in i deras hem. I ett hem får närstående och den sjuke familjemedlemmen 

bevara sin autonomi och undvika makt från vårdpersonal och det är en trygghet för både 

närstående och den sjuke familjemedlemmen vilket även Lantz  (2007) belyser.   

Enligt deltagarna i vår studie beskriver de att hemmet och livssituationen förändras 

mycket när vården etableras i deras hem, likaså menar Grov, Lynga och Eklund (2008) 

att det kan finnas konsekvenser som kan påverka patienters hälsa och välbefinnande när 

närstående vårdar sina nära och kära i sitt egna hem, i studien om att vårda palliativa 

patienter i hemmet. Deltagarna uppgav också att deras hem är deras trygghet och 

hemmet ska skydda deras identitet, därför ska vårdpersonalen respektera detta när de 

kommer innanför hemmet för att ge vård. 

Deltagare i studien upplevde att de hade fått mindre respekt av viss vårdpersonal när de 

fått vård i hemmet och detta hade medfört att deltagaren känt sig otrygg i sitt hem. I 

studien om närståendes upplevelser av att överleva en terminal sjukdom av Fisker och 

Strandmark (2006) är hemmet en trygghet för att kunna bevara både närstående och den 

sjukes självständighet samt identitet. I denna studie anser närstående att när 

vårdpersonalen inte respekterar deras hem respekteras inte heller deras identitet som 

även Lantz (2007) bekräftar. Medicinsk apparatur och andra hjälpmedel tar plats och 

detta påverkade i sin tur närståendes hälsa och svårigheter att kunna leva det liv de 

tidigare levde enligt författarnas studie, vilket deltagarna i studien om närståendes 

erfarenheter av ett palliativt hemsjukvårdsteam också upplevde enligt Berg & Borstrand 

(2009).  

 

Erfarenheter av vårdrelationen 

Det framgick i resultatet att distriktssköterskan tar över ansvaret från deltagarna och det 

upplevdes som positiv. En del deltagare uppgav att de hade behov och önskemål att få 

respekt från vårdpersonal. Kirkevold och Stromsnes-Ekern (2003) anser att det är 

viktigt att vårdpersonalen uppmärksammar att familjen bör få den emotionella stöd för 

att bevara familjens välbefinnande genom att familjen får bekräftelse. En av deltagarna 

upplevde att distriktssköterskan tog över allt ansvar då när hennes make var väldigt svag 

och sjuk. När vårdpersonalen kom hem till dem efter att de hade larmat sa 

distriktssköterskan att deltagaren skulle sätta sig ned och samla sig. Detta gjorde att 

deltagaren kände sig bekräftad i sitt emotionella tillstånd som stöds av Kirkevold och 

Stromses-Ekern (2003).  

I studien beskriver deltagarna att ansvarsfördelningen kan uppfattas på olika sätt på 

grund av ovan vårdpersonal och även deras kompetens ifrågasätts av närstående. Det är 

komplicerat att leva med någon närstående som har en livshotande sjukdom har 

deltagarna i denna studie uttryckt och de som lever med någon med livshotande 

sjukdom kan få känslan av minskad frihet men ett ökat ansvar att vårda den sjuke som 

även styrks av studien enligt Brännström, Ekman, Boman och Strandberg, (2007).  
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Deltagarna berättade att de måste ta mycket ansvar inom vården för den sjuke vilket 

ibland ledde till att det kan finnas incidenter såsom när distriktssköterskan inte tog eget 

beslut utefter sin kompetens. En deltagare berättade i en intervju om när 

distriktssköterskan ringde deltagaren före ambulansen för att få svar angående om 

distriktssköterskan skulle skicka in patienten till sjukhuset eller inte. Distriktssköterskan 

ville kanske i detta fall att deltagaren skulle vara delaktig i vårdandet av sin make men 

istället uppfattades detta fel av deltagaren som istället upplevde ett ansvarstagande utan 

stöd från distriktssköterskan. Beck-Friis och Strang (2005) anser att närståendes 

delaktighet också är en självklarhet för att kunna vara närvarande till den sjuke men 

samtidigt behöver de rätt stöd av vårdpersonal för att kunna få känna delaktigheten. 

Deltagarna berättade att de ha levt tillsammans nästan hela sina liv och det är en 

trygghet att få bo kvar tillsammans. Deltagarna uppgav även att de kommer att kämpa 

för att kunna få sina önskemål uppfyllda. Samtidigt känner deltagarna oro över att de 

efter en tid kanske måste flytta och lämna det kära hemmet och närståendes oro bör 

åtgärdas och förstås för att öka tryggheten, vilket även King och Quill (2006) styrker i 

deras studie om att arbeta med familjer inom palliativ vård.  

En av deltagarna beskriver att det känns frustrerande att inte kunna påverka mera för 

patienten och denna kvinna lider oerhört mycket och uttrycker både skuld och skam då 

hon känner att hon inte ha kraften eller hälsan för att kunna hjälpa patienten. Hon menar 

att om hon inte är sjuk eller har ont då skulle hon kunna ta hand om sin make själv och 

inte behövde be om hjälp från vårdpersonalen. Till en viss del upplever närstående i 

detta fall skuldkänslor och skam som beskrivs som vanligt förekommande känslor från 

närstående när de inte har kraft eller ork för att kunna hjälpa nära och kära i studien om 

närstående som lever med en familjemedlem med kronisk sjukdom, vilket styrks av 

Öhman och Söderberg (2004).  

 

Erfarenheter av kommunikation 

Deltagarna  beskrev bra kommunikation med vårdpersonalen men de kunde även påvisa 

brister med den. Exempelvis upplevde deltagarna  att det kunde vara svårt att få tag i 

rätt personer eller att hitta information om vilka rättigheter de hade. I en studie av 

Royak- Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander och Scott (2006) bekräftas det att 

närstående är i stort behov av information om sjukdomen men också vilka 

behandlingsmöjligheter som finns. Detta för att kunna vara med och fatta genomtänkta 

beslut. Dessutom kände de sig trygga när de visste att  ”den sjuke” familjemedlemmen  

fick rätt vård. De närstående betonade att det var positivt när informationen var 

lättillgänglig ( Royak- Schaler, Gadalla, Lemkau, Ross, Alexander och Scott, 2006).  

 

Studien visar på att det finns brister i kommunikationen mellan vårdpersonalen vilket 

visar sig i att närstående blir tvungna att säkerställa att personalen fått information om 

omvårdnaden varje gång som vårdpersonalen kommer på besök. De närstående 

beskriver att vårdpersonalen ofta inte vet om ”den sjuke” familjemedlemmen varit uppe 

eller inte om han hon ätit etc. Några närstående har därför utvecklat strategier som 

exempelvis att föra dagbok för att själva hålla reda på när exempelvis den sjuke 

familjemedlemmen har duschat. Denna brist på kommunikation skapar en känsla av 

otrygghet hos den närstående och de måste hela tiden ha kontroll och ett ansvar för att 

säkra att ”den sjuke” familjemedlemmen får rätt vård. Millberg, Strang, Carlsson och 
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Börjesson (2003) beskriver i sin studie om palliativ vård i hemmet ur ett 

närståendeperspektiv att brist på kommunikation och kontinuitet ledde till brister i 

omvårdnaden och att de närstående tappade förtroendet för vården. 

 

Närståendes hälsa 

I denna studie har det framkommit att deltagarna kände sig bundna till hemmet och ”den 

sjuke” familjemedlemmen. De kände att de inte kunde lämna ”den sjuke” ensam 

eftersom de oroade sig att något skulle hända vilket styrks av Brännström, Ekman, 

Boman & Strandberg (2007) som i sin studie har undersökt hur det är att vara 

närstående till en person med avancerad hjärtsjukdom. 

I vår studie framkom att samtliga deltagare hade tillgång till anhöringstöd från 

kommunen samt även ofta hade möjligheter att komma ut när vårdpersonalen var hos 

den sjuke. Trots det så kände deltagarna att när de lämnade hemmet så skyndade de sig 

tillbaka så fort som möjligt eftersom de oroade sig för att något skulle hända.  

Resultatet i denna studie pekar på att de närstående upplever brist på egentid och att 

närstående väljer att prata om sina känslor med släktingar och vänner och undviker att 

prata om sina problem med ”den sjuke” familjemedlemmen. Detta stöds av resultatet i 

Wennman-Larsson och Tishelmanns (2002) studie av närstående till cancersjuka med 

vård i hemmet vid livets slut. 

 

Anpassning till en förändrad livsvärld 

I denna studie beskriver deltagarna att de har anpassat sina egna liv efter den sjuke 

familjemedlemmen och vården som bedrivs i det gemensamma hemmet och att de 

behövt tid för att gradvis anpassa sig och acceptera den nya livssituationen vilket stöds 

av av Brobäck och  Berterös (2003) studie (2003) I deras studie beskrivs att närstående 

behöver tid att acceptera den nya situationen och att det krävs en stor omställning i de 

dagliga rutinerna. De närstående upplevde att de var skyldiga att ”ge tillbaka” av den 

omsorg och kärlek som de tidigare fått från den sjuke familjemedlemmen (Brobäck & 

Berterö, 2003).  

Resultatet i vår studie visar på att närstående inte bara måste anpassa sig till den nya 

livssituationen utan dessutom måste anpassa sig till ”den sjuke” familjemedlemmens 

sjukdomstillstånd och vården med dess personal. De närstående måste ofta anpassa sig 

efter vårdpersonalens besök vilket påverkar hela den närståendes livsvärld vilket styrks 

av Hellström och Carlander (2010). 

 

SLUTSATS 

I framtiden bör mer forskning om vård i hemmet med närstående perspektiv utföras så 

att vårdpersonal kan få mer kunskap om att vårda både patienten och hela familjen i 

deras hem. Eftersom alltfler närstående vårdar sina nära och kära i sitt hem krävs en 

fördjupad kunskap och vidare forskning för att förbättra vårdandet i hemmet. Studien 

uppvisar både positiva och negativa känslor rörande att ha vård i hemmet. 

Vårdpersonalen borde bli mer lyhörd för vad patienten och närstående vill samt att söka 

för att etablera en god vårdrelation dem emellan, för att få tillit och förtroende. Trygga 
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närstående ger en trygg patient. En trygg patient har goda förutsättningar för att uppnå 

hälsa och välbefinnande.  

Studien visar på att närstående inte är en homogen grupp och att de uppfattar och 

påverkas olika av vården i hemmet. Vården som bedrivs i hemmet måste i större 

utsträckning ta hänsyn till och anpassa sig till de närstående utifrån ett individanpassat 

familjeperspektiv, än vad den gör idag. Studien visar att närstående i stor grad påverkas 

och tvingas att anpassa sig till en helt ny livsvärld i samband med att en familjemedlem 

insjuknar och behöver vård i hemmet. De flesta accepterar och anpassar sig till den nya 

situationen men det finns ett behov av att förbättra vården så att den bättre kan stötta 

den närstående att känna trygghet och vara fri från oro och ångest. Genom att ta del av 

närståendes upplevelser och berättelser kan vården utvecklas och förbättras. Det finns 

behov av fortsatt forskning när det gäller hur närståendes fysiska och psykiska hälsa 

påverkas av de påfrestningar som det innebär när en familjemedlem insjuknar och får 

vård i hemmet och hur ett utökat familjeanpassat stöd kan utvecklas. 
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Bilaga 1. 

Förfrågan om godkännande för genomförande av intervju med närstående 

 

Vi är två sjuksköterskor, Tan Hast och Teresa Webjörn, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås. Som en del av utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på närståendes erfarenheter av vård i hemmet. 

Samhället har de senaste åren kommit att ställa allt högre krav på de kommunala 

vårdgivarna eftersom fler svårt sjuka patienter vårdas i hemmet. Oftast anses det  bäst 

att vårda patienterna i deras hemmiljö, samtidigt uttrycker en del patienter och 

närstående negativa känslor inför att ha vård i hemmet.  

 

Studien kommer att vara kvalitativ och datainsamlingen kommer att ske genom öppna 

intervjuer som spelas in och analyseras. Urvalskriterier är att deltagarna skall vara 

närstående som är sammanboende med en person som har hemsjukvård, vara  över 18 år 

och skall kunna svara adekvat på intervjufrågorna. Datainsamlingen kommer att ske 

genom intervjuer med de närstående i deras hemmiljö. Intervjun tar max en timme och 

planeras att ske under oktober/november 2012.  

 

Deltagarna kommer att få skriftlig och muntlig information före och i samband med 

intervjun och ett skriftligt samtycke kommer att insamlas. Deltagarnas uppgifter 

kommer att avidentifieras och intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt samt 

vara tillgängligt endast för oss och vår handledare. Deltagande i studien är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

Informationsbrev kommer att skickas till sjuksköterskor/distriktssköterskor inom 

verksamheten för att kunna finna 6-8 st lämpliga deltagare. Har du frågor angående 

studien får du gärna höra av dig till oss.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tan Hast                                                                                       Teresa Webjörn 

E-post:tan_hast@hotmail.com                                            teresa.webjorn@gmail.com 

 

Mobil: 0706-909174                                                              Mobil: 0735-936896 

 

 

 

mailto:teresa.webjorn@gmail.com


 

 

 

 

Handledare: 

Liselott Jonasson, universitetslektor, 

Högskolan i Borås,  

Institutionen för vårdvetenskap 

Tel: 033-4354797 

 

 

Godkännande. Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Tan Hast och 

Teresa Webjörn  kan genomföra datainsamling inom ramen för vad som ovan 

beskrivits. 

 

 

 

                                                

Namn/Verksamhet/Ort   Namn/verksamhet/Ort 

 

 

 

__________________________________   ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.  

Informationsbrev till sjuksköterskor angående genomförande av studie  

 

Vi är två sjuksköterskor, Tan Hast och Teresa Webjörn, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan 

i Borås.Som en del av utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad nivå.  

 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på närståendes erfarenheter av vård i hemmet. 

Samhället har de senaste åren kommit att ställa allt högre krav på de kommunala 

vårdgivarna eftersom fler svårt sjuka patienter vårdas i hemmet. Oftast anses det  bäst 

att vårda patienterna i deras hemmiljö, samtidigt uttrycker en del patienter och 

närstående negativa känslor inför att ha vård i hemmet.  

 

Studien kommer att vara kvalitativ och datainsamlingen kommer att ske genom öppna 

intervjuer som spelas in och analyseras. Urvalskriterier är att deltagarna skall vara 

närstående som är sammanboende med en person som har hemsjukvård, vara  över 18 år 

och skall kunna svara adekvat på intervjufrågorna. Datainsamlingen kommer att ske 

genom intervjuer med de närstående i deras hemmiljö. Intervjun tar max en timme och 

planeras att ske under oktober/november 2012.  

 

Deltagarna kommer att få skriftlig och muntlig information före och i samband med 

intervjun och ett skriftligt samtycke kommer att insamlas. Deltagarnas uppgifter 

kommer att avidentifieras och intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt samt 

vara tillgängligt endast för oss och vår handledare. Deltagande i studien är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

 

Det vi behöver hjälp med av er distriktsjuksköterskor/sjuksköterskor är att hitta 

närstående till patienter med hemsjukvård som kan vara aktuella för denna studie. Vi 

söker sex till åtta stycken deltagare, vilket innebär en deltagare från varje område. Vi 

ber er att ge eventuella deltagare ett informationsbrev, som de senare kan överlämna till 

er.  

 

Om de vill vara med i studien så kommer vi att ta kontakt med dem efter att vi har fått 

det svarsbrev som finns bifogat.  

Om du undrar över något och vill komma i kontakt med oss, finner du 

kontaktinformationen nedan. 

  



 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tan Hast                                                                                       Teresa Webjörn 

E-post: tan_hast@hotmail.com                                                   teresa.webjorn@gail.com 

Mobil: 0706-909174                                                                    Mobil: 0735-936896 

 

 

Handledare: 

Liselott Jonasson, universitetslektor, 

Högskolan i Borås,  

Institutionen för vårdvetenskap. 
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Bilaga 3. 

Förfrågan om deltagande i studie om vård i hemmet 

 

Vi är två sjuksköterskor, Tan Hast och Teresa Webjörn, som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktsjuksköterska vid 

Högskolan i Borås. Som en del av utbildningen gör vi ett examensarbete på avancerad 

nivå.  

Studien kommer att handla om närståendes erfarenheter av vård i hemmet. Vi söker 

personer som är intresserade av att berätta om hur det är att vara närstående till en 

person som har vård i hemmet. Förhoppningsvis kan denna studie ge mer kunskap om 

hur distriktssjuksköterskan kan förbättra vården i hemmet.  

Intervjun tar max en timme och kan med fördel ske i ert hem. Det kommer att ställas 

frågor och du väljer själv vad du vill berätta. Intervjun kommer att spelas in på band. 

Informationsmaterialet kommer avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Endast vi 

och vår handledare kommer att kunna ta del av dina uppgifter.  

Din medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta, utan att ange 

orsak  

Vi ser helst att intervjun äger rum i oktober/november 2012 och är tacksamma om du 

vill deltaga. 

Om du önskar deltaga i studien så fyller du i ditt namn nedan och lämnar den till din 

sjuksköterska. När vi fått in blanketten kommer vi att kontakta dig per telefon 

 

 

Namn:_________________________________________________ 

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt deltagande genom telefon, finner du 

kontaktinformation nedan. Önskar du att inte medverka behöver du inte fylla i 

blanketten.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tan Hast                                                                                           Teresa Webjörn 

Mobil: 0706-909174                                                                        Mobil: 0735-936896 

 



 

 

 

 

Bilaga 4. 

Intervjuguide 

 

Huvudfråga: 

Kan du berätta hur det är att vara närstående till en person som har vård i hemmet? 

Vad är bra med att din närstående vårdas hemma? 

Vad är mindre bra med att din närstående vårdas hemma? 

 

 

 

Följdfrågor: 

 

1. Skulle du kunna utveckla ditt svar lite mer? 

2. Vad har du för tankar kring detta? 

3. Kan du utveckla det lite? 

4. Berätta mer om den situationen? 

5. Hur kändes det då?  


