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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Att vårda en anhörig i hemmet vid livet slutskede har blivit allt vanligare. 

Närstående har ofta en viktig roll i den palliativa vården i hemmet och kan påverkas av en ny 

och skrämmande situation. I den palliativ vården behöver närstående stödjas både under 

vårdandet samt efter att den anhöriga dött. Problem: Då en anhörig vårdas i hemmet vid 

livet slutskede påverkas de närstående av en förändrad livssituation och många aspekter att 

anpassa sig till, både praktiskt och känslomässigt. Syfte: Att beskriva närståendes 

upplevelser av att vårda en anhörig i hemmet vid livet slutskede. Metod: En systematisk 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som utfördes och 

analyserades. Resultat: I resultatdelen identifieras två teman, påfrestningar för närstående 

och en förändrad vardag som gav fyra subteman, att finna strategier, att vara rädd, att ha 

ansvar och att relatera till sjuksköterskor. Slutsats: De närstående hade en vilja att vårda en 

anhörig vid livets slutskede i hemmet för att uppfylla dennes önskan trots det ansvaret det 

innebar. Stödet från sjuksköterskor hade en stor betydelse och gav förutsättningar och 

möjligheter för närstående att hantera vården i hemmet.  

 

Nyckelord: närstående, palliativ vård, upplevelser, vård i hemmet, systematisk 

litteraturstudie  

  



ABSTRACT  

Background: Caring for a family member in the home at the end of life has become more 

common. Relatives have an important role in palliative care in the home and can be affected 

by a new and frightening situation. In the palliative care relatives need to be supported both 

during the care and after the family member died. Problem: When a family member is cared 

for in the home at the end of life, a changed life situation and many aspects to adapt to, both 

practically and emotionally, affect the close relatives. Aim: Describe relative’s experiences of 

caring for a family member in the home at the end of life. Method: A systematic literature 

study based on scientific articles with qualitative approach that was performed and analyzed. 

Result: The result section identifies two themes, stresses for close relatives and a changed 

everyday life that gave four sub-themes, finding strategies, being afraid, having responsibility 

and relating to nurses. Conclusion: The relatives had a desire to care for the family member 

at the end of life in the home in order to fulfill his wish despite the responsibility it entailed. 

The support from the nurse had a great importance and provided the conditions and 

opportunities for relatives to handle the care in the home.  

Keywords: experiences, home care, palliative care, relatives, systematic literature.  
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1 INLEDNING 

När en anhörig vårdas i hemmet är närstående ofta inblandade och verkar som en kedja 

mellan den anhöriga och dess behov. Sjuksköterskor ska tillgodose både de närståendes och 

den anhörigas behov, önskan samt lindra deras lidande vid livets slutskede i hemmet.  

Vård vid livets slutskede i hemmet kan innebära en påfrestning för närstående på grund av 

den hjälp som anhöriga är i behov av. Vi upplever att närstående är i behov av olika former av 

stödinsatser från sjuksköterskor. Genom vår verksamhets förlagda utbildning mötte vi 

närstående som inte hade tillräckligt med erfarenhet om hur den anhöriga vid slutskede 

vårdas i hemmet. Närstående visade till en viss del en osäkerhet i sin roll, vilket i sin tur 

medförde att anhörigas behov inte blev uppfyllda. Det kunde exempelvis vara förflyttningar 

eller vändningar i sängen. Det är viktigt att sjuksköterskor har övergripande uppfattning och 

förståelse för de närstående som väljer att vårda en anhörig i hemmet, för att på bästa 

möjliga sätt kunna vägleda och stödja de närstående som vårdar en anhörig i hemmet.  

Intresseområdet att beskriva närståendes upplevelser av vård av en anhörig vid livet 

slutskede i hemmet från forskargruppen MDH/HVV: Care, Recovery & Health som är ett val 

för examensarbetet. Intresset väcktes genom att vi själva har erfarenheter utav att vårda en 

anhörig i hemmet vid livet slutskede. Genom granskning av vetenskapliga artiklar vill vi med 

detta examensarbete uppnå en ökad förståelse kring närstående upplever av att vårda en 

anhörig i hemmet vid livets slutskede. Intresset väcktes även hos oss genom tidigare 

forsningar som visar hur närstående möter de svåra situationerna av vårdandet av en 

angöring i hemmet vid livets slutskede.  

2 BAKGRUND  

Bakgrunden innehåller beskrivning av de centrala begreppen vilket har en betydande del i 

detta examensarbete och kommer att redogöras nedan. Därefter beskrivs palliativ vård, att 

vårdas i hemmet, tidigare forskning, styrdokument och lagar samt vårdvetenskapligt 

teoretisk perspektiv. Bakgrunden avslutas med problemformulering.  
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2.1 Beskrivning av begrepp 
Närstående; Enligt Socialstyrelsens termbank (2011) beskrivs begreppet närstående som en 

person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Benzein, Hagberg och Saveman 

(2013) nämner att inom omvårdnad används flera benämningar för personer som ingår i 

begreppet närstående exempelvis som en familjemedlem, men att begreppet närstående kan 

även ha en bredare betydelse och kan då även relateras som närmaste sociala nätverk. Vidare 

beskriver Henriksson & Årestedt (2013) att närstående som vårdare inom vården benämns 

som släktingar, vän eller partner.  

Anhörig; Enligt Socialstyrelsen termbank (2011) definieras begreppet anhörig som en 

person inom familjen som anses vara make, maka eller bland de närmaste släktingarna. I 

detta examensarbete vårdas en anhörig som lider och anses vara svårt sjuk utav en 

familjemedlem (en närstående) i hemmet. Den närstående får ibland stöd av sjuksköterskor i 

vårdandet av den anhöriga. Ibland nämns personen som ”den anhöriga och ibland som 

”anhörig”.  

Vårdare; Innebär en person som vårdar. Begreppet ”vårda” härstammar ifrån 

fornsvenskans ”varpa” som betyder att bry sig om och ansvarar för. Vårdaren har en vilja att 

vårda ledande oavsett utbildning och erfarenhet. Varje människa är i grunden en vårdare 

(Eriksson, 2002). I detta examensarbete används vårdare som en närstående som vårdar i 

hemmet. Vårdaren är en familjemedlem som vill vara delaktig i vårdandet av den anhöriga 

vid livets slutskede. 

Den naturliga vården är kärnan i vårdandet. Naturlig vård är ett grundläggande mänskligt 

mönster som omfattar en relation bland människor Exempelvis en närstående som vårdar 

sin anhörig (Eriksson, 2002). ”Naturlig vård innebär konsten att leva och låta leva, att 

forma egna mål men stödja andras, att vara en växande del i helheten ”(Eriksson, 2015, sid. 

47). I detta examensarbete används den naturliga vården då närstående är involverad i 

vården bland annat med förflyttningar, vändningar och hygien. 

 

Palliativ vård; Begreppet palliativ kommer från början från det latinska begreppet 

”pallium” vilket innebär mantel och menas med en lindrande behandling istället för något 

botande. Socialstyrelsens termbank (2011) definierar begreppet palliativ vård som att lindra 

lidandet i hälso-och sjukvården samt att främja hälsan för en anhörig med obotlig sjukdom. I 

detta examensarbete genomsyras den palliativa vården under den sena fasen.  

2.2 Palliativ vård 
Statens offentliga utredningar Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut (SOU 

2001:6) menar att palliativ vård består av fyra hörnstenar som är grunden för vårdandet. 

Samtliga hörnstenar är lika betydelsefulla för att vården ska vara av god kvalitet för den 

anhöriga. Den första hörnstenen omfattar allt från smärtlindring till symtomlindring. Den 

andra hörnstenen representerar att teamet ska finnas runt omkring den anhöriga. Teamet 

ska omfatta alla yrkeskategorier så som läkare, kuratorer, sjuksköterskor, undersköterskor 
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och sjukgymnaster. I detta examensarbete representeras teamet som sjuksköterskor. Den 

tredje hörnstenen handlar om relationer mellan sjuksköterskor och den anhöriga, samt 

sjuksköterskor och närstående. SOU (2001:6) nämner vidare att den fjärde hörnstenen 

omfattar de närstående. Då den fjärde hörnstenen är mest relevant för detta examensarbete 

är det är viktigt att sjuksköterskor finns som ett stöd till de närstående under vårdandet samt 

efter anhörigas död. Den palliativa vården ses som ett förhållningssätt där sjuksköterskor 

lindrar sjukdomen istället för att bota den. Palliativ vård innebär helhet, närhet, kunskap och 

empati (Sandman & Woods, 2003). Enligt Vårdhandboken (2016) krävs det en god vård vid 

livets slutskede när bot inte längre är möjligt. Därför bör sjuksköterskan vara uppmärksam 

på närståendes och anhörigas önskemål.  

2.3 Att vårdas i hemmet 
I en undersökning har det framkommit att under de senaste åren har möjligheterna till att få 

avancerad medicinsk hjälp i hemmet ökat. Många anhörig kan få de insatser som är 

nödvändiga för att vårdas i hemmet vid livets slutskede. Dock krävs det att behoven blir 

uppmärksammade av sjuksköterskor och närstående (Socialstyrelsen, 2013). Vård i hemmet 

innebär en högre tillfredställelse samt mer tid för anhöriga att tillbringa med närstående, 

exempelvis ges mer möjlighet att visa kärlek och ömhet i hemmet. När en anhörig drabbas av 

en obotlig sjukdom vill den anhöriga spendera sin sista tid i hemmet då miljön utgör en 

trygghet (Edvardsson & Wijk, 2009).  

Forskningen visar på att många anhöriga har en önskan att vårdas i hemmet vid livets 

slutskede (Beck- Friis & Jakobsson, 2012). Det egna hemmet kan beskrivas som en plats där 

anhörig skapar sin identitet samt utgörs av en miljö som genomsyras av integritet och 

självbestämmande. Omtanke, trygghet, gemenskap och relationer är begrepp som har en 

koppling till hemmet (Hilli, 2017; Lantz, 2007). När sjuksköterskor besöker den anhöriga i 

hemmet är det viktigt att respektera anhörigas integritet. En annan betydelsefull funktion för 

hemmet är att den består av en miljö där större delen av livet utspelar sig samt där 

självbestämmande utövas. I hemmet ska sjuksköterskor ses som en gäst och anhörig som 

värd. I vissa fall kan sjuksköterskor överta värdskapet vilket innebär att anhöriga känner mer 

behov av sjuksköterskors professionalitet och därför tar det över värdskapet i hemmet. Det 

mest förekommande etiska problem som kan uppstå i hemmet handlar om 

självbestämmanderätten. Vidare beskriver Lantz (2007) att livet i hemmet karaktäriseras av 

en vardaglighet som människan själv styr över, vilket inte upplevs på samma sätt till exempel 

på en vårdavdelning.  

2.4 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning utifrån en anhörig- och sjuksköterskeperspektiv.  
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2.4.1 Palliativ vård i hemmet – anhörigperspektiv  

En svensk studie av Ekman et al (2011) beskrivs anhörigperspektiv inom vården i hemmet vid 

livets slutskede som egna upplevelser samt livsberättelse. Anhörig som vårdas i hemmet har 

olika behov som bör tillgodoses (James, Andershed & Ternestedt, 2007). Det är viktigt att 

tänka på vilka behov, krav och problem som kan förekomma vid vård av en anhörig vid livets 

slutskede i hemmet (Higginson, Sarmento, Calanzani, Benalia & Gomes, 2013; Moore, 

Carter, Hunt, & Sheikh, 2014).  

I två studier från England av Higginson et al (2013) och Moore et al (2013) bidrar 

hemmamiljön till att de flesta anhöriga som vårdas i hemmet känner sig mer avslappnad och 

trygg vid livets slutskede. Horsfall, Leonard, Rosenberg och Noonan (2017) lyfter vidare 

betydelsen av hemmamiljön för anhörig, vilket underlättar att kunna normalisera och 

relationerna. Milberg et al (2015) och Arevalo, Rietjens, Swart, Perez och Heide (2012) 

hävdar att anhöriga med en begränsad livstid är i stort behov av trygghet vid livets slutskede. 

Anhöriga som känner mindre trygghet upplever oftast högre stress och ångest. En svensk 

studie av Klarare et al (2017) nämns att anhörigas upplevelser av vård i hemmet kan innebära 

en trygghet, då sjuksköterskor finns tillgänglig att uppfylla den anhörigas behov. Exempelvis 

genom att ordna hjälpmedel så som en säng som är utrustad efter anhörigas behov eller 

anpassning av badrummet. Millberg et al (2015) framhäver att de flesta anhöriga som vårdas 

i hemmet vid livets slutskede uppger att de upplever en trygghet. Parallellt med detta 

beskriver Kastbom, Milberg och Karlsson (2017) i sin studie att ha tillit till sjuksköterskor 

spelar en viktig roll för en anhörig i hemmet.  

Kastbom et al (2017) nämner i sin studie att en värdigt död för anhöriga innebär en tydlig 

information om sitt hälsotillstånd, då den anhöriga ska kunna förbereda sig inför sin egen 

död. Detta styrks av Gomez, Calanzani, Koffman och Higgison (2015) som nämner i sin 

studie att de flesta anhöriga som dör i hemmet upplever harmoni de sista dagarna vid livet. 

Delaktighet har även en stor betydelse för anhöriga för att kunna få en värdigt död, eftersom 

den anhöriga vill vara delaktig i vårdandet samt i besluten som berörs det sista tid vid livet 

(Kastbom et al., 2017). De anhöriga som dock väljer att dö på sjukhus är för att de vill befria 

närstående från lidande och börda (Kastbom et al., 2017). Anhöriga som dör i hemmet samt 

anhöriga som dör på sjukhus upplever liknande nivåer av smärta, men skillnaden som 

förekommer är anhöriga som dör i hemmet upplever en större känsla av frid den sista veckan 

vid livet (Gomes et al., 2015). Anhöriga som vårdas i hemmet upplever en känsla av hopp 

vilket gör att dem kan fortsätta leva vid livets slutskede. Hopp nämns som en glöd som finns i 

anhörig och som samtliga ständigt är i behov av (Olsson et al., 2011).  

2.4.2 Palliativ vård i hemmet – sjuksköterskeperspektiv  

En Engelsk studie av Jack, Mitchell, Cope och O'Brien, (2016) framhäver att vårda en 

anhöriga vid livets slutskede i hemmet krävs det som sjuksköterska att ha god kunskap om 

palliativ vård, ett stort mod och även en bra relation till både den anhöriga och närstående. 

Sjuksköterskan kommer till den anhöriga och hjälper till med vårdandet samt finns där som 

ett stöd för de närstående. Stödet som sjuksköterskor ger till den anhöriga och närstående 

gör att de blir delaktiga i vårdandet. Stödet är inte enbart viktigt under vårdandet av 
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anhöriga, utan det kan även vara efter att anhörig dött då närstående är i behov av stöd (Jack 

et al., 2016; Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook, 2012). 

Sjuksköterskor som stödjer använder sig av olika metod, exempelvis ett efterlevandesamtal 

som innebär att de närstående får möjlighet till att samtala om den anhöriga som dött, om 

hur familjen har haft det efter dödsfallet samt hur begravningen var (Chang et al., 2012). Det 

är av stor vikt att sjuksköterskor uppmärksammar de närståendes upplevelser av vårdandet i 

hemmet. Detta för oavsett stödet kan det uppstå brister gällande information, råd och stöd. 

När sjuksköterskor får bekräftelse från de närstående skapas en trygghet samt en bättre syn 

på den anhöriga för att kunna hantera de svåra situationerna som kan uppstå (Jack et al., 

2016: Karlsson & Berggren, 2011).  

Sjuksköterskor ska utgå från den unika anhörig och en viktig faktor är att sjuksköterskor 

visar respekt och intresse för anhörigs livsberättelse. För att uppnå en god vård bör 

sjuksköterskor även ha en helhetssyn och utgå från anhörigs problem, behov och begär för att 

en personcentrerad vilket belyser vikten av anhörigs vilja, känslor och behov samt att få 

anhörig inblandad i sin egen behandling (Ekman et al., 2011).  

 

I en svensk studie av Ekman et al (2011) beskrivs att sjuksköterskan ska utgå från den unika 

anhöriga och en viktig faktor är att sjuksköterskor visar respekt och intresse för den 

anhörigas livsberättelse. Vidare beskriver Ekman et al (2011) att den anhöriga inte ska ses om 

ett objekt bör begreppet personcentrerad användas, vilket belyser vikten av den anhörigas 

vilja, känslor och behov samt att få anhöriga inblandad i sin egen behandling. I en studie från 

USA av Meeker, Waldrop, Schneider och Case (2014) framhävdas att tillit kan leda till att 

sjuksköterskor utgår från sin profession, då anhörigs hälsa främjas samt lindrar lidandet hos 

den anhöriga. Sjuksköterskor skapar tillit genom att ge tid för att lära känna anhöriga. Det är 

även viktigt med tydlig information och kommunikation från sjuksköterskor för att anhöriga 

ska få svar på sina frågor. Att inte få tillräckligt med information om sjukdomsprocessen kan 

leda till känslomässigt lidande för den anhöriga. Därför anses stödet och tilliten från 

sjuksköterskor något som möjliggör en förenklad vardag. Sjuksköterskor bör bekräfta 

situationer som uppkommer i vårdandet där anhörigas behov och önskemål prioriteras 

(Meeker et al., 2014).  

2.5 Styrdokument och lagar 

I detta stycke redogörs de styrdokument och lagar som är relevanta för detta examensarbete, 

och sedan fortsätter de utifrån sjuksköterskors ansvar.  

Statens offentliga utredningar (2001:6) påpekar att den anhöriga ska ha möjlighet att välja 

vart den vill dö och många väljer att dö i hemmet. För att både närstående och anhöriga ska 

våga och ha kraften till att vårda i hemmet bör det finnas ett stödsystem som fungerar. SOU 

(2001:6) nämner vidare vikten av att stödja närstående både under och efter 

sjukdomsprocessen, speciellt för deras sorgearbete och hälsa för att kunna utföra sitt arbete 

på bästa sätt. Även om den anhörigas behov prioriteras måste närstående och anhöriga ses 

som samma enhet. Världshälsoorganisationen WHO (2002) nämner att palliativ vård ska 
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bygga på en helhetssyn av människan som innebär att se den anhöriga som helhet och 

stödjas genom att leva värdigt med hälsa till livets slutskede. Nationella rådet för palliativ 

vård (2012) påpekar att den palliativa vårdens grundläggande syfte handlar om att förhindra 

lidande och andra symtom. Den palliativa vården erbjuder socialt, existentiellt/andligt och 

psykologisk hjälp för anhöriga och dess närstående. detta sträcks av Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som påpekar att det viktigaste inom palliativa vården är 

vårdens värdegrund, vilket innebär att prioritera den anhörigas önskemål och behov som ska 

tillfredsställas.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) ska sjuksköterskor ha ansvar för att tillsammans med anhörig 

och närstående ge vägledning och stöd. Detta ger möjlighet för närstående och den anhöriga 

att vara inblandade i behandlingen och vårdandet. En god relation till sjuksköterskan innebär 

trygghet för både den anhöriga och närstående. En god vård utförd av sjuksköterskan kräver 

goda kunskaper inom palliativ vård och engagemang i vårdandet. Sjuksköterskor ansvarar för 

att den anhörigas sista tid vid livet ska vara av god kvalitet samt se till att närstående känner 

sig delaktiga i vårdandet. Socialstyrelsen (2013) påpekar att anhöriga kan få de insatser som 

behövs för att kunna stanna hemma vid livets slutskede. För att få dessa insatser bör 

sjuksköterskor vara uppmärksamma på den anhörigas behov. Det är betydelsefullt att 

sjuksköterskor finns till som en hjälp för närstående under sjukdomsprocessen och även efter 

att den anhöriga har dött. Sjuksköterskan ska erbjuda närstående att delta i vårdanden av 

den anhöriga. Sjuksköterskors ansvarsroll handlar om att förebygga sjukdom, främja hälsa 

samt lindra lidande. Vårdandet skall genomföras med respekt och visa hänsyn till anhörigs 

värderingar, vanor samt tro (International Councils of Nurses, 2014).  

2.6 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Nedan presenteras det valda teoretiska perspektiv och centrala begrepp som har genomsyrat 

hela examensarbetet. De centrala begreppen som valdes utifrån Erikssons teori är den 

naturliga vården och vårdsubstansen- att ansa, leka och lära. Det teoretiska perspektivet är 

valt utifrån examensarbetets problemområde och syfte. I och med att Eriksson (2015) 

benämner begreppet den naturliga vården i boken Vårdandets idé blev det en självklarhet för 

valet av detta begrepp. Då de närstående som utför vårdandet i hemmet vilket Eriksson 

(2015) påpekar att varje individ ses som en naturlig vårdare i grunden. Utifrån den naturliga 

vården som innehåller ansande, lekande och lärande former har författarna valt dessa 

begrepp. Detta för att närstående väljer att ge vård till en anhörig utifrån en kärleksgärning, 

samt utvecklar sig utifrån de nya situationer och även från stödet som de får av 

sjuksköterskor. I och med att den palliativa vården innebär fokus på den anhöriga som en 

helhet, där aspekter som kroppsliga, själsliga och existentiella är av vikt blev det en annan 

orsak till valet att utgå ifrån detta teoretiska perspektiv. 

Den naturliga vården som är kärnan i vårdandet där varje människa i grunden är en naturlig 

vårdare. Att ansa är en kärleksgärning genom att exempelvis bekräfta den anhörigas existens. 

Att leka innebär skapande, att finna en övning till lust och allvar. Att lära består av 

utveckling, att ständigt lära sig.  
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2.6.1 Naturlig vård  

Den naturliga vården är ett viktigt begrepp som används i Erikssons (2015) teori. Den 

naturliga vården handlar om att leva och låta leva samt att konstruera egna mål. Den 

naturliga vården är kärnan för vårdandet och kännetecknar människan som helhet. Enligt 

Eriksson (2015) är den naturliga vården en grundläggande relation mellan närstående och 

anhöriga som består av olika former för att stödja hälsoprocesser hos den anhöriga.  

Naturlig vård är alltså en samverkansprocess där andra människor ingår. Eriksson (2015) 

beskriver vänskapen som en verksam faktor och element i den naturliga vården som ger 

möjlighet till anhörigas nära och kära att samverka med sjuksköterskor. Den naturliga 

vården bör vara målet för den professionella vården, men genom att utveckla den naturliga 

vården kan behovet av professionell vård minskas. När anhöriga vårdas i hemmet är den 

naturliga vården basen medan den professionella vården fungerar som en tillsats. Detta 

innebär att den professionella vården arbetar utifrån ett helhetssynsperspektiv som består av 

kropp, själ och ande.  

2.6.2 Vårdandets substans  

Eriksson (2015) beskriver att vårdandets substans är att ansa, leka och lära. Genom olika 

former av ansning, lekande och lärande konstrueras ett medgivande av tillit, detta både 

kroppsligt och andligt välbehag för anhöriga. En känsla av utveckling i syfte att förändra och 

stödja hälsoprocesserna hos den anhöriga. För närstående har det betydelse att kunna 

bedöma var ansning, lekande och lärande kan ta vid samt att känna igen och följa 

hälsohinder hos anhöriga i relation till dessa dimensioner.  

2.6.3 Ansa, leka och lära 

Eriksson (2015) menar att ansa är en kärleksgärning, genom att bekräfta den anhörigas 

existens och ett uttryck för vänskap som innebär att den andra ska ha det väl. Ansa är något 

som finns naturligt inom individen som innebär att visa omsorg. Ansning medför att kroppen 

blir ren genom att få beröring som i sin tur ger människan välbefinnande. 

Ansandets syfte innefattar upplevelsen av kroppsligt välbehag, vilket innebär en livgivande 

källa för utveckling (Eriksson, 2015). Den huvudsakliga formen av vårdandet är ansningen, 

då den utmärks av värme, närhet och beröring. Ansning anses som ett uttryck för vänskap, 

att vilja någon väl. Eriksson (2015) menar vidare att den som har vårdarrollen bör kunna visa 

att de bryr sig om anhörig genom att spontant visa värme och kärlek med små handlingar vid 

vårdandet.  

Eriksson (2015) nämner vidare att ansande även ses som delande. Delande innebär att 

närstående som har vårdarrollen har en förmåga till att visa närvaro och delaktighet under 

den anhörigas sjukdomsprocess. Detta bidrar till hälsofrämjande effekt för både närstående 

och den anhörig vilket innebär att lösa upp de negativa känslorna så som ångest och smärta 

som kan uppstå under vårdandet. Delande kan innebära att vårdaren kan ha lika tankar, 

känslor och dessutom hela livssituationer. Vidare lyfter Eriksson (2015) att delande inte 

behöver ske genom att fysiskt vara tillsammans, utan det kan även uppstå då vårdaren är 
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ensam genom att be till Gud. Det är en form av tro som bidrar till att människan får ett 

stödjande samt hopp för svåra situationer som uppstår i vårdandet. 

Eriksson (2015) lyfter lekandet som något som tillhör det naturliga beteendemönstret hos 

människan. För det naturliga vårdande blir leken betydelsefull. Leken är ett uttryck för lusten 

och önskningar som även behövs i vårdandet och detta påverkar både närstående och 

anhörig att kunna avstå från påfrestande situationer. Leken ses som en central del i 

vårdandet samt ett sätt för att uppnå en välmående hälsa. I och med detta bör leken tolkas 

som ett fenomen i vårdandet. Genom leken synliggörs övning, prövning, lust samt skapande 

allvar. Människan ges möjlighet till att pröva olika handlingsalternativ i leken. Inom vården 

blir denna prövning betydelsefull för anhörig i syfte att finna nya handlingar och aktiviteter.  

Eriksson (2015) nämner att lärandet ska ge uttrycket av glädje. En människans färd från en 

lägre till en högre fullkomning. Vidare beskriver Eriksson (2015) att ansa, leka och lära är en 

helhet som samtidigt påverkar varandra vilket i sin tur skapar tillit, både kroppsligt och 

andligt. Lärandet är en ständig utveckling och förändring. Det finns olika metoder att lära 

detta sker för att skapa nya möjligheter och nya vägar. Exempelvis att de närstående skall 

hjälpa den anhörig att kunna uttrycka sina känslor som förhoppningar, rädsla, kärlek och 

frustrationer för att kunna göra den anhörig oberoende från närstående vilket underlättar 

som vårdaren. 

2.7 Problemformulering  
Tidigare forskning visar att anhöriga väljer att dö i hemmet, detta för att hemmamiljön har 

en stor påverkan på anhörigas hälsa. En betydelsefull aspekt är att respektera anhörigas 

behov där deras värdighet bevaras för att på så sätt sträva efter en värdig vård vid livets 

slutskede. Närstående blir utsatta för konfliktfyllda situationer när en anhörig blir sjuk. Den 

konfliktfyllda situationen innebär att närstående tar på sig dubbla roller. De vill finnas 

tillhands för den anhöriga som en familjemedlem, samtidigt som de tar på sig ansvaret att 

vårda. Vidare kan det beskrivas som en grundläggande relation mellan närstående och 

anhörig som består av ansande, lekande samt lärande för att stödja hälsoprocesser hos den 

anhöriga. Eftersom det blivit allt mer vanligt att vårda en anhörig vid livets slutskede i 

hemmet är det av stor vikt att få en ökad kunskap om palliativ vård, ett stort mod och även en 

bra relation till både den anhöriga och närstående för att som sjuksköterska bli mer 

självsäker i sin professionella roll. Om inte närståendes upplevelser tillgodoses finns det en 

risk att de inte får det stöd de behöver, detta kan sedan leda till både psykisk och fysisk 

utmattning. Det är angeläget att ta reda på närståendes upplevelser av att vårda en anhörig 

vid livet slutskede i hemmet. Genom att svara an på detta syfte kan sjuksköterskor få en 

djupare förståelse för närståendes upplevelser.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i hemmet vid livet 

slutskede.  

4 METOD  

Nedan följer val av metod, urval och datainsamling, dataanalys och genomförande samt 

etiska överväganden. 

4.1 Val av metod  
För att kunna besvara examensarbetets syfte har en systematisk litteraturstudie utifrån 

Evans (2002) beskrivande syntes utförts. Kvalitativa studier handlar om att konstruera en 

fördjupad förståelse där resultatet analyseras för ett beskriva det valda fenomenet. Den 

beskrivande syntesen blev lämplig då det centrala innefattar beskrivning, skapa mening samt 

fördjupad förståelse för examensarbetets syfte. En minimal omtolkning av studierna 

eftersträvas vilket ger en sammanfattande beskrivning av resultatet (Evans, 2002). Genom 

att utforma arbetssätt har data från flera studier utifrån närståendes upplevelser av att vårda 

en anhörig i hemmet analyserats.  

4.2 Urval och datainsamling  
I första steget enligt Evans (2002) sker en sökning efter kvalitativa artiklar i olika databaser 

för att finna relevanta studier som ingår i resultatet och besvarar syftet, och insamling av data 

väljs. Där bestäms vilka studier som ska användas och urvalskriterier framkommer, vilket 

innebär att inklusionskriterier och exklusionskriterier är ett stöd för sökning i databaserna. 

Artiklarna valdes från databaserna CINAHL och PubMed. Inklusionskriterier vid sökning av 

artiklar var åren begränsade till fem år och för att få fram de aktuella artiklarna. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska samt full text med Peer Reviewed markerat. Artiklarna var 

inkludera i alla länder samt att vården skulle vara baserad i hemmet. Exklusionskriterier var 

sjuksköterska/anhörigperspektiv samt läkare. Ingen specifik sjukdom. Dessutom 

exkluderades kvantitativa artiklar och artiklar som inte var empirisk forskning. Artiklar som 

var baserad på sjukhus exkluderades samt barn och ungdom som närstående. Titel på 

artiklar och abstrakten lästes om de var relevanta för syftet. Vid relevanta abstrakt lästes 

resultatet för att säkerställa att närståendes upplevelser av att vårda en anhörig och att 

vården skedde i hemmet vid livets slutskede kunde lyftas fram. 
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Sökorden var family caregivers expriences, home care, end of life care, palliative care, 

family caregivers, informal caregivers och family, se sökmatris (Bilaga A) för översikt över 

sökorden. De använda sökorden valdes för att kunna besvara syftet, först skrevs de ner på 

svenskan och sedan översattes de till engelska via ett engelskt lexikon. Högsta antal träffar 

som uppkom var 85, men detta begränsades därefter till 49 genom att använda orden AND 

och OR mellan sökorden. Genom databasen PubMed användes ytterligare sökordet humans 

som en extra begränsning för att minska antal träffar i databasen.  

Efter att processen var klar resulterades sammanlagt fjorton kvalitativa artiklar som sedan 

granskades utifrån Fribergs (2017) kvalitetsgranskning. Kvalitet granskades genom att svara 

på 14 gransknings frågor som består av hur problemet är formulerat, vad syftet är och hur det 

utformades. Beskrivningen av metoden och data analysen och vad som framkom i resultatet, 

se (Bilaga B). Efter granskning valdes tio artiklar ut till analysen. De artiklarna som togs bort 

svarade inte på syftet. Varje fråga motsvarar en poäng då max poängen var fjorton. Artiklar 

som fick poäng 10-14 ansågs ha hög kvalitet, artiklarna med 7-10 poäng ansågs ha 

medelkvalitet och artiklarna med poäng 1-6 låg kvalitet. Se artikelmatrisen (Bilaga C) för en 

sammanställning av inkluderade artiklarna där artiklar med medel och hög kvalitet endast 

inkluderades i resultatet.  

4.3 Dataanalys och genomförande 

I kommande avsnitt redogörs för bearbetningen och analysen av data redogöras utifrån 

Evans (2002) beskrivande syntes.  

I det andra steget sker en upprepad läsning av artiklarnas resultat för att få en helhetsbild av 

innehållet samt därefter sker identifiering av nyckelfynd (Evans, 2002). Artiklarna lästes 

först på originalspråket av både författarna enskilt och sedan översattes för att få en 

helhetsbild av innehållet. De valda nyckelfynden plockades utifrån artiklarnas resultat och 

dessa jämfördes för att se hur nyckelfynden relaterad till varandra för att sedan diskutera hur 

de svarade på syftet.  

I det tredje steget identifieras teman och subteman utifrån likheter och skillnader från de 

valda nyckelfynden. De valda nyckelfynden sammanställdes i ett dokument med 

sidhänvisning beroende på vilken artikel dem tillhörde för att sedan lättare kunna referera 

tillbaka till artikeln som i sin helhet. Därefter urskildes likheter och skillnader bland valda 

nyckelfynden för att sedan kunna få fram gemensamma teman och subteman framkom en 

gång till, vilket det gjorde. Två teman identifieras och nyckelfynden sorterades sedan in som 

subteman under de två teman. Antalet subteman var till en början många vilket sedan gjorde 

att nyckelfynden och subteman granskades ytterligare en gång till. Flera subteman 

överensstämde med varandra och därför kunde de slås ihop för att på så sätt få färre antal 

subteman. Subteman kunde även fördelas fram och tillbaka mellan teman för att vara säkra 

på att nyckelfynden inom varje tema säger liknande. Dessa teman och subteman fick varje 

rubrik beskrev innehållet. De två teman som framkom var; påfrestningar för närstående och 

en förändrad vardag som slutade med fyra tillhörande subteman; att finna strategier, att vara 

rädd, att ha ansvar och att relatera till sjuksköterskor.  
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I det fjärde steget ska analysen framställas och en text under varje tema och subtema ska 

beskrivas samt referering tillbaka till originalkällan (Evans, 2002). De utvalda teman 

presenteras som rubriker och subteman som underrubriker i resultatdelen. I fjärde steget 

skapades en beskrivning utifrån nyckelfynden som refererade tillbaka till artiklarna. 

Nyckelfynden citerades i texten för att stärka beskrivningens korrekthet. Se (Tabell 1) som 

visar exempel på dessa.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman  

Nyckelfynd  Tema  Subtema  

So, she [nurse] said to me I 

think you need a bed bar, I 

am going to bring one 

tomorrow…. That was 

probably one of the best 

things that happened to us, 

because he felt that he was 

more able to get himself up 

 

  

Påfrestningar för 

närstående  

 

 

        Att finna strategier 

Att vara rädd 

 

There are constantly these 

thoughts that it's going to be 

one more treatment and then 

he will get well, will be like 

before, or that he will die. 

These two alternatives are 

always present and one may 

seem more probable than the 

other at times, it's oscillating 

between those two in some 

way. 

 

  

	

											En förändrad vardag  

  

 

         Att ha ansvar 

Att relatera till 

sjuksköterskor 

4.4 Etiska överväganden 

I detta stycke beskrivs etiska aspekter som uppkommit. Detta examensarbete utgår från 

CODEX (2016) vilket handlar om en strävan att inte plagiera, förfalska eller förvrängning. 

Med detta menas att följa etiska regler och riktlinjer, samt ta hänsyn till samtlig etiska 

aspekter vilka innefattas i forskningsprocessen.  

De kvalitativa vetenskapliga artiklarna som analyserats har alla granskats genom etiska 

kriterier, så finns en grund för att detta examensarbete inte grundad sig på oetiska studier. 

Inkluderingskriteriet innebär att artiklarna skulle vara Peer Review vid data insamling som 

innebär att de genomgått en noggrann granskning och håller en god vetenskaplig kvalitet 

(CODEX, 2016). Författarna har försökt att vara så objektiva som möjligt, detta för att inte 
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koppla sin tolkning och även kunna undvika omtolkningar som ligger därmed till grund för 

resultatet, som anses vara oredlighet enligt CODEX (2016). En annan aspekt för att undvika 

misstolkningar var att först skriva ner de svenska sökorden för att därefter översätta de till 

engelska via en ordbok. Med syftet i åtanken, detta för att undvika fel vinkling. Under 

arbetets gång har referenshantering enligt American Psychological Association (APA) 

använts för att minska risken för plagiat och fusk. För att uppnå examensarbetets syfte utan 

att misstyda artiklarnas innehåll har författarna reflekterat kring sin egen förförståelse inom 

ämnet, då detta bedöms som en viktigt etisk aspekt. 

5 RESULTAT  

I resultatdelen framkom två teman; påfrestningar för närstående och en förändrad 

vardag med tillhörande fyra subteman; att finna strategier, att vara rädd, att ha 

ansvar och att relatera till sjuksköterskor. Se (tabell 2) som presenterar teman och 

subteman för en bättre översikt.  

Tabell 2: Teman och subteman 

Tema  Subtema 

• Påfrestningar för 

närstående  

• Att finna strategier  

• Att vara rädd 

• En förändrad vardag 
• Att ha ansvar  

• Att relatera till sjuksköterskor 

5.1 Påfrestningar för närstående  

Under temat påfrestningar för närstående framkom två subteman; Att finna strategier och att 

vara rädd. Dessa subteman beskriver närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i 

hemmet. De närstående beskrev vårdandet som ansträngande och uppgav att de kunde finna 

egna strategier när det uppstod svårigheter under vårdandet. De beskrev vidare att detta 

kunde i sin tur leda till att de upplevde en rädsla över att vårda den anhöriga i hemmet.  

5.1.1 Att finna strategier 

De närstående beskrev att de kunde finna olika strategier för att minska sin sorg och oro över 

den anhöriga. De uppgav även att de fokuserade på nu tiden för att kunna hantera de 

svårigheterna som uppstod under vårdandet i hemmet, exempelvis använde de sig av internet 

för att få information om anhörigas hälsotillstånd. De närstående beskrev vidare att de sökte 
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information när till exempel den anhörigas hälsotillstånd försämrades. Den anhöriga var i 

fokus i vårdandet där de närstående beskrev att de var villiga att göra det som krävdes, och 

att finna strategier var ett sätt att vara engagerade och observanta över den anhöriga (Janze 

& Henriksson, 2014; Jack, O’Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2014). En närstående beskrev 

hur den var engagerad på följande sätt;  

You can do it, if your heart and soul are in it. You would do the same thing I am doing. 

I am not a martyr, I am not anything great… I am doing what I want to do, which is 

caring for my husband (Robinson, Borroff, McFee, Bissell & Fyles, 2017. s. 1232).  

De närstående beskrev att de hade en strategi att fokusera på vardagen, att leva dag för dag 

och vecka för vecka för att kunna på bästa sätt utföra vårdandet av den anhöriga i hemmet. 

De beskrev vidare att detta var ett sätt att hantera de svårigheterna som uppstod utan att 

behöva påverka den anhöriga under vårdandet, exempelvis inte behöva visa sin oro (Holm, 

Henriksson, Carlander, Wengström & Öhlen, 2014). Närstående uppgav att de hade olika 

strategier för att kunna slappna av under den svåra tiden. De beskrev att de kunde ta ett bad 

eller läsa böcker, detta för att inte påverkas av vårdandet av den anhöriga. Att kunna 

diskutera exempelvis med sjuksköterskor som kom till hemmet kring funderingar som 

uppstod om framtiden hos närstående beskrev de detta som en underlättnad, då de kunde 

anpassa sig efter sitt eget liv när den anhöriga dött. De närstående beskrev vidare att en 

annan strategi som de kunde finna var exempelvis aktivitets terapi som bestod av ett album 

med fotografier eller ljudinspelningar som handlade om den anhörigas sista tid när 

närstående var deltagande i vårdandet (Jack et al., 2014). 

5.1.2 Att vara rädd  

De närstående uppgav att många tankar dök upp hos de, speciellt i början av vårdandet av 

den anhöriga i hemmet. En del närstående beskrev att det framkom funderingar som; hur får 

jag information, vem skall gör vad, vad mer bör jag veta (Heckel, Hoser & Stiel, 2018). De 

närstående upplevde att vårdandet av anhörig vid livets slutskede uppfattades som 

oroväckande, då det fanns stunder där närstående uppgav att de kände rädsla över att inte 

klara av vårdandet i hemmet. De beskrev vidare att detta ledde i sin tur till mental och fysisk 

utmattning. De kunde även uppleva en rädsla kring tid och sjukdomsprognos, att inte kunna 

veta vad som väntade i framtiden upplevdes kvävande. De uppgav vidare att de föreställde sig 

sjukdomen på långt sikt med variationer av perioder med högre symtomatisk belastning och 

andra sjukdomsspecifika komplikationer, samt perioder med möjligheter att vila och 

återhämta sig (Robinson et al., 2017).  

De närstående beskrev att de upplevde oro och rädsla då det inte fanns sjuksköterskor som 

var tillgängliga dygnet runt. De uppgav att de blev rädda och även upplevde en viss osäkerhet 

då de närstående beskrev att de inte vara tillräckligt förberedda inför vårdandet i hemmet av 

den anhörig vid livets slutskede. Detta ledde i sin tur till att de inte kunde ge den anhöriga en 

bra vård på grund av deras rädsla (Janze & Henriksson, 2014; Wallerstedt, Andershed & 

Benzein, 2014). En närstående beskrev rädslan som den upplevde på följande sätt;  
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So I was there and felt … felt … it was okay at the beginning, but as she got worse, I found it 

really difficult actually. And felt really isolated. I mean it was only her [mother’s] friends and 

the neighbours actually, and my husband, who would come round, and the boys, that kept me 

going really. Certainly not [healthcare provider] … I expected so much, you know, but maybe 

too much, in my head, I suppose. (P15) (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015 

s.501).  

De närstående beskrev att de ibland fick sömnrubbningar under natten på grund av rädslan 

som de kände över den anhörig. Orsaken till detta som de närstående uppgav var att de hade 

svårt att slappna av samt inte kunde sluta tänka på vad som kunde ske under natten, med 

den anhöriga. De nämnde att de var medvetna om innebörden av vårdandet i hemmet av den 

anhöriga vid livet slutskede, att det uppstod en rädsla och orolighet över att döden kunde 

förekomma när som helst. En annan orsak som kunde medföra rädsla var väntan på ett 

testresultat från läkaren då de närstående beskrev att detta ledde till mer oro över den 

anhörigas tillstånd (Janze & Henriksson, 2014). 

De närstående beskrev att de upplevde oro och rädsla över att det kom olika sjuksköterskor 

till hemmet. De beskrev vidare att det hade inneburit en fördel med en sjuksköterska 

tillhands som kunde lägga fokus på den anhörig samt uppmärksamma förändringar som 

skedde med anhörigas hälsotillstånd. De närstående uppgav vidare även viss rädsla då de 

blev berättade om anhörigas hälsotillstånd till de nya sjuksköterskorna. Bristen på en tydlig 

handlingsplan, utan att veta vem som ska ringa eller vem som var ansvarig gällande vården, 

orsakade oro och rädsla för de närstående (Seamark et al., 2014).  

5.2 En förändrad vardag 
Under temat en förändrad vardag framkom subteman; Att ha ansvar och att relatera till 

sjuksköterskor. Närstående beskrev hur vårdandet i hemmet av den anhöriga medförde ett 

stort ansvar där de konstant behövde vara närvarande. De uppgav även att de upplevde en 

skyldighet att ge tillbaka något till någon som hade gett dem så mycket. Stödet från 

sjuksköterskor upplevdes som en bekräftelse, där de närstående även kunde lämna över 

vårdansvaret och uppleva en viss tacksamhet.  

5.2.1 Att ha ansvar 

De närstående uppgav att när de valde att vårda en anhörig i hemmet vid livets slutskede, 

medförde detta ett stort ansvar. De närstående beskrev att deras liv förändrades på så sätt att 

de la sina egna behov åt sidan för att prioritera den anhörigas behov och de kände sig 

ansvariga för att uppfylla anhörigas önskemål (Hughes, 2015; Connolly & Milligan, 2014). En 

närstående beskrev detta; “I can only survive by thinking that, you know, we did the very best 

that we could for him and that he went peacefully. (P6)” (Totman et al., 2015, s 12).  

Att vårda en anhörig i hemmet ansågs som en självklarhet och betydande roll för de 

närstående. De närstående beskrev detta eftersom att de ges möjlighet till att vara 

närvarande hos den anhörig vid livets slutskede. Att de närstående valde att vårda i hemmet 
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byggde det på ett stort ansvar samt att en del närstående uppgav att de var engagerade i sin 

roll, exempelvis att fokusera på anhörigas behov och begär i det dagliga livet (Holm et. al, 

2014). Ansvaret som närstående upplevde för vårdandet i hemmet av den anhöriga vid livets 

slutskede medförde ökad risk för nedstämdhet samt försämring av livskvalitén, detta 

eftersom att arbetsbelastningen ökade. En annan förändring som de närstående uppgav som 

en påverkan på dem var sömnbrist, detta eftersom att de närstående ständigt var närvarande 

hos den anhöriga för att finnas till hands vid dennes behov och begär (Janze & Henriksson, 

2014; Hughes, 2015; Connolly & Milligan, 2014). En närstående uttryckte sin ständiga 

närvarande enligt följande; 

You only have one chance to get it right. So you do put absolutely everything into it. 

When we were looking after her…there was never a moment when she was alone. (P12) 

I can only survive by thinking that, you know, we did the very best that we could for him 

and that he went peacefully. (P6) (Totman et al., 2015 s 12). 

De närstående beskrev att den anhöriga var i fokus där de var beredda att göra det som var 

nödvändigt för anhörigas behov. De uppgav att besluten om att vårda den anhöriga i hemmet 

var förstärkt av att de inte hade tillräckligt med erfarenhet, i och med detta hade de 

närstående lovat vara omtänksamma och engagerade i vårdandet så länge som möjligt. Detta 

ledde i sin tur till att de närstående blev alltmer medvetna om ansvaret som vårdandet 

medförde då de kände sig starkt beroende av den anhöriga. Närstående beskrev vidare att 

ansvaret i hemmet en skyldighet till anhöriga och som bestod av kärlek. De uppgav även att 

bakgrund har en viktig roll inom en stark familjekultur. För de var det något naturligt att 

vårda en anhörig och anpassa sig till dennes behov samt inte uppleva sig stressad inför 

vårdandet i hemmet (Holm et al., 2014; Robinson et al., 2017). 

5.2.2 Att relatera till sjuksköterskor 

De närstående beskrev att få bekräftelse från sjuksköterskor var viktigt för dem då det gav 

möjlighet till information om vårdandet och om den anhörigas hälsotillstånd. Detta uppgav 

de närstående som en förstärkning av stödjandet under vårdandet. Att få rätt hjälp vid rätt 

tillfälle var oerhört användbart för närstående som hade varit uthålliga på egen hand. 

Närstående beskrev vidare att stödet från sjuksköterskor var en avlastning då sjuksköterskor 

exempelvis kunde ordna så att de närstående fick rätt hjälpmedel till hands. Detta kunde vara 

en luftmadrass för att hindra trycksår för den anhöriga (Robinson, et al., 2017; Connolly & 

Milligan, 2014). Detta ledde till att de närstående uppskattade stödet från sjuksköterskor och 

menade att utan deras stöd skulle de känna en ensamhet. För de närstående var det en 

upplevelse av trygghet att få samarbeta med sjuksköterskor i hemmet som har mer kunskap 

än vad de närstående hade, detta ledde i sin tur till en mer rogivande atmosfär för de 

närstående. De närstående beskrev stödet från sjuksköterskor som en bekräftelse om hur de 

kunde vårda den anhöriga vid livets slutskede i hemmet. Sjuksköterskors medverkande 

medförde en upplevelse av mer egen tid för de närstående (Jack et al., 2014). En närstående 

beskrev detta; 
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”I mean, I had the comfort of knowing that she was with somebody … of sufficient experience 

… to know what to do if anything turned out for the worst you know, and it was good to know 

that I was going out for a couple of hours to get the shopping and what not and they, that 

person was here with her which was a of comfort to me and her as well. “(Jack et al., 2014 s. 

135). 

De närstående beskrev när de fick ta korta pauser från vårdansvaret betraktades detta som 

oerhört viktigt. Sjuksköterskor gjorde det möjligt för närstående att lämna den anhöriga i 

säkra händer utan att känna en oro. De uppgav vidare att de fick även möjlighet att slappna 

av samt att ta tid till sig själv. De berättade även att de upplevde en tacksamhet för 

sjuksköterskor för att exempelvis kunna komma ut i friska luften och träffa andra.  Formellt 

stöd hjälpte de närstående att uppleva en känsla av trygghet (Jack et al., 2014). Vidare 

beskrev de tryggheten där sjuksköterskor erbjöd ett sätt att möta vårdbehovet förebyggande 

vägledning, hjälp med problemlösning och förslag till resurser. De närstående beskrev vidare 

att ett gott samspel med sjuksköterskor var nyckeln till att vårda den anhöriga på bästa sätt 

(Wallerstedt et al., 2014; Robinson et al., 2017).  

Trots dess betydelse beskrev många närstående att det ibland brast på tillgänglighet och hjälp 

från sjuksköterskor. Denna brist berodde ofta på att sjuksköterskor bara kunde 

uppmärksamma den anhöriga eller ibland inte ens fråga om de närståendes problem. De 

närstående beskrev att de inte delade sina bekymmer och känslor och tänkte att de inte ville 

vara som belastning, samtidigt uppgav närstående behovet av att sjuksköterskors stöd gav de 

information om situationen för den anhörigas hälsotillstånd. Majoriteten av de närstående 

beskrev att de inte visste vad som kunde hända. De önskade att de hade fått information om 

hur allt kommer att gå, något om prognosen. En del närstående utryckte detta på följande 

sätt; Du hör aldrig någonting, du vet ingenting (Wallerstedt et al., 2014; Robinson et al., 

2017).  

6 DISKUSSION 

Under diskussion delen följer en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen lyfts de viktigaste fynden från resultatet och kopplas med bakgrunden 

och det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet. I metoddiskussionen görs en reflektion 

över den valda metoden utifrån det resultat som framfört. Kvalitetsbegreppen samt styrkor 

och svagheter diskuteras även i metoddiskussionen. Etikdiskussionen består av etiska 

synpunkter samt förekommande problem som uppstått.  

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med detta examensarbete var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en 

anhörig i hemmet vid livet slutskede. I resultatet framkom det tydligt vilka påfrestningar 
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detta kunde ha för de närstående samt på vilket sätt kunde deras liv förändras. De närstående 

uppgav vilka olika strategier som de fann då vårdandet var som ansträngande. De närstående 

beskrev vidare att de var medvetna om rädslan som skulle uppstå under vårdandet av den 

anhöriga. För att finna an avlastning som det stora ansvaret medförde beskrev närstående 

vikten av stödet från sjuksköterskor.  

I resultatet framkom att de närstående upplevde vårdandet i hemmet som ett stort ansvar. 

De närstående valde frivilligt att vårda den anhöriga i hemmet trots ansvaret det innebar, 

detta för att de närstående beskrev det som en skyldighet att ge tillbaka den kärleken och 

hänsynen som de tidigare har fått av den anhöriga. Eriksson (2015) nämner i sin teori att det 

är en kärleksgärning genom att bekräfta den anhörigas existens. Dock visar resultatet på att 

ansvaret ledde till mental samt fysisk utmattning. Detta eftersom de påfrestande 

situationerna och nya erfarenheterna fick de närstående att känna att de var tvungna att lösa 

det på egen hand. Resultatet visade att de närstående fann egna strategier för att dels minska 

sin sorg och oro över den anhöriga. Genom att fokusera på nutiden kunde de hantera 

svårigheterna som uppstod under vårdandet i hemmet. För att lösa problemen som kunde 

uppstå sökte de närstående hjälp via information via internet om exempelvis den anhörigas 

hälsotillstånd. Detta för att kunna förbereda sig för att hanteringen av olika situationer, 

exempelvis när den anhörigas hälsa försämrades. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) skall anhöriga som befinner sig vid livets slutskede prioriteras utifrån den palliativa 

vårdens värdegrund, samt att dennes behov och önskemål tillfredsställs. Eriksson (2015) 

menar att de närstående som har ansvaret för vårdandet ska kunna visa att de bryr sig om 

den anhöriga genom att spontant visa värme och kärlek med små handlingar under 

vårdandet. I resultatet framkom det att valet av att vårda en anhörig ansågs som en 

självklarhet och betydande roll för de närstående. Detta beskrevs som en möjlighet att vara 

närvarande hos den anhöriga vid livets slutskede. Parallellt med detta nämner tidigare 

forskning vikten av att närstående är närvarande hos den anhöriga vid livets slutskede 

(Gomez et al., 2015). För att klara av det naturliga vårdandet i hemmet bör de närstående 

kunna hantera sin sorg, oro och rädsla, detta genom att lägga sina känslor åt sidan, vilket kan 

innebära en förändring av deras liv. Ansvaret som de närstående upplevde för vårdandet av 

den anhöriga ledde i sin tur till att deras liv förändrades. Detta medförde risk för 

nedstämdhet och försämring av livskvalitet för de närstående, detta på grund av den höga 

arbetsbelastningen. De närstående uppgav vidare att sömnbrist var en annan förändring som 

skedde, detta på grund av den ständiga närvaron hos den anhöriga för att finnas där hands.  

I resultatet framkom det många tankar som dök upp hos de närstående, speciellt i början av 

vårdandet. Funderingar som hur får jag information, vem skall gör vad, vad mer bör jag veta, 

ledde i sin tur till att de närstående uppgav en rädsla vid vårdandet av den anhöriga. 

Resultatet visade att de närstående föreställde sig den anhörigas hälsotillstånd på långt sikt 

med variationer av perioder med högre symtomatisk belastning och andra sjukdomsspecifika 

komplikationer. Att inte kunna veta vad som väntade i framtiden beskrev de närstående detta 

som kvävande. Resultatet visade vidare att vårda en anhörig vid livets slutskede i hemmet var 

mycket påfrestande för de närstående. Detta för att de närstående inte prioriterade sina egna 

behov utan prioriteringen handlade om att uppfylla anhörigas behov och krav. Detta 

resonemang stärks av tidigare forskning, då Arvevalo et al (2012) lyfter i sin studie att det är 

väldigt förekommande att de närstående sätter den anhörigas behov och begär i första hand 



 

 18 

vid vårdandet i hemmet. Resultatet visade att de närstående som bortsåg från sina egna 

behov orsakades av olika typer av påfrestningar som oro, rädsla, osäkerhet samt utmattning. 

Detta kunde i sin tur medföra sömnrubbningar hos den närstående då de upplevde en rädsla 

över vad som kunde inträffa den anhöriga under natten. Närstående beskrev att de inte 

kunde sluta tänka på vad som kunde ske under natten med den anhöriga, då de var medvetna 

om att innebörden av vårdandet i hemmet av den anhöriga vid livet slutskede, kunde döden 

förekomma när som helst. Parallellt med detta påvisar även resultatet att närstående 

upplevde en rädsla och oro då sjuksköterskor inte var tillgänglig dygnet runt i vårdandet. 

Fridegren och Lyckander (2009) påpekar att de närstående som valde att vårda en anhörig i 

hemmet påverkades negativt då de fick ta på sig dubbla roller. En annan orsak till varför de 

närstående uppgav rädsla var då det dök upp olika sjuksköterskor till hemmet, eftersom det 

blev svårt för olika sjuksköterskor att följa anhörigas hälsotillstånd samt förändringar. 

Resultatet visade även att det fanns en brist på en tydlig handlingsplan kring vem som ska 

ringa samt vem som var ansvarig gällande vården, vilket kunde leda till rädsla och oro för de 

närstående.  

Resultatet visade att sjuksköterskors stöd var betydelsefullt för de närstående. De närstående 

uppgav att de fick bekräftelse från sjuksköterskor, vilket är viktigt för den gav de närstående 

möjlighet till information om den anhörigas hälsotillstånd. Detta uppgav de närstående som 

en förstärkning av stödjandet under vårdandet. Att få rätt hjälp vid rätt tillfälle var oerhört 

användbart för närstående som hade varit uthålliga på egen hand De närstående hävdade 

vidare att utan tillräcklig information om den anhörigas sjukdom kunde det leda till 

känslomässigt lidande för både de närstående och den anhöriga. Parallellt med tidigare 

forskning anser Meeker et al (2014) att sjuksköterskor bör bekräfta de situationer som 

uppkommer i vårdandet där den anhörigas behov samt önskemål prioriteras. Detta 

resonemang kan författarna till examensarbetet koppla till ett lärande, där sjuksköterskor 

finns till hands för de närstående samt kan ibland föra vidare sitt vetande då sjuksköterskor 

hade mer kunskap än vad de närstående hade. Eriksson (2015) nämner vidare att det 

förekommer olika metoder att lära detta sker för att skapa nya möjligheter och nya vägar. 

Vidare menar Eriksson (2015) att lärandet anses som en ständig utveckling och förbättring. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) bör sjuksköterskor ha ansvar för att tillsammans med de 

närstående ge vägledning och stöd, för att göra det möjligt för de närstående att vara 

inblandade i den anhörigas vård för att hindra uppfattningen av osäkerhet i vårdandet i 

hemmet. Vidare bekräftar Socialstyrelsen (2005) att en god relation till sjuksköterskan bidrar 

till en trygghet för den anhöriga och de närstående. I resultatet framkom att de närstående 

beskrev ett gott samspel med sjuksköterskor var nyckeln till att vårda den anhöriga på bästa 

sätt. En god vård utförd av sjuksköterskor kräver goda kunskaper om palliativ vård och 

engagemang i vårdandet. Sjuksköterskor ansvarar för att den anhörigas sista tid vid livet ska 

vara av god kvalitet samt se till att närstående känner sig delaktiga i vårdandet, 

sjuksköterskor stödjer även de närstående i sin sorg efter att den anhöriga har avlidit 

(Karlsson & Berggren, 2011). Nationella rådet för palliativ vård (2012) nämner att empati är 

utgångspunkten i den palliativa vården, där den anhörigas fysiska behov vid livets slut kräver 

stort ingripande av sjuksköterskor. I den tidigare forskningen synliggörs betydelsen av 

sjuksköterskors närvaro i hemmet. Att det medförde en trygghet för den närstående att ha 

någon mer utbildad inom den palliativa vården, som dessutom kunde dyka upp under 
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obestämd tid till den anhöriga (Jack et al., 2016). Att det psykologiska välbefinnandet för de 

närstående och den anhöriga förbättras av ett bra förhållande till sjuksköterskor. Stödet från 

sjuksköterskor medförde till att närstående blev mer delaktiga i vårdandet (Jack et al., 2016). 

Detta tankesätt kring sjuksköterskor närhet bekräftades på liknande sätt i resultatet, att de 

närstående upplevde en trygghet i samverkan med sjuksköterskor. Detta beskrev närstående 

som en mer rogivande atmosfär. Resultatet visad vidare att de närstående fick ta korta pauser 

från vårdansvaret vilket ledde till att de närstående kunde lämna den anhöriga med 

sjuksköterskor. Detta ledde i sin tur till att de närstående uppgav en tacksamhet för 

sjuksköterskor som gav de en möjlighet att komma ut i friska luften och samtidigt känna en 

trygghet.  

6.2 Metoddiskussion 
Det gjordes en genomgripande databassökning innan intresseområdes valdes, detta för att få 

tillräckligt med artiklar för den valda metoden. För att kunna göra en systematisk 

litteraturstudie bör det finnas tillräckligt med artiklar av god kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie utifrån Evans 

(2002) beskrivande syntes där endast kvalitativa artiklar har framkommit i 

databassökningen samt analyserats. En litteraturstudie med beskrivande syntes valdes då det 

svarade an på syftet som var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i 

hemmet vid livet slutskede. Anledningen till valet av metoden var mer lämplig då 

examensarbetes resultat bygger på redan bearbetat vetenskapligt material. Texten är grundad 

på endast kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserat utifrån en beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). Kvalitativ metod byggs på att få en subjektiv av förståelse av den 

enskilda människans upplevelser (Lundman & Graneheim, 2012). Efter att syftet 

formluerades besgrändades sökningar med olika sökord som angsågs vara av betydelse för 

att svara an på syfte. Sökningen efter datamaterial gjordes i databaserna CINAHL plus och 

PubMed då enligt Forsberg och Wengström (2016) anses vara databaserna där mest 

vårdvetenskaplig forskning presenteras. Dessa databaser valdes för att de ansågs vara mer 

relevant utifrån syftet och mest utbud av artiklar framkom i databaserna. När sökning efter 

datamaterial påbörjades i databaserna valdes års begränsningen från år 2014 till år 2018, för 

att kunna begränsa antalet artiklar och även hitta de aktuella vetenskapliga artiklarna. Under 

databasen PubMed användes ytterligare sökordet humans som en extra begränsning. 

Eftersom upplevelserna är individuella skulle det vara svårt att överföra dem till siffror, 

därför var kvalitativa artiklar mest trovärdiga då syftet var av beskrivande syntes. Inga 

artiklar exkluderades utifrån forskningsland, då artiklar från olika länder valdes som svarade 

an på syftet. En artikel från Sverige och en annan från Kanada medförde kulturella skillnader 

i jämförelse med övriga artiklar i resultatet. Detta kunde dock vara en nackdel efter artiklarna 

utskilde sig med andra artiklarna. Axelsson (2012) hävdar att vissa artiklar inte bör uteslutas 

bara för att de skiljer sig ifrån resterande artiklar som har valts. Dessa artiklar valdes de hade 

andra nyckelfynd som hade likheter med övriga artiklar i resultatet samt att artiklarna gav en 

annan utbredning för examensarbetet.  
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Ett problem som uppkom vid sökandet av datamaterial var att finna studier som var 

passande för syfte. Då syftet var att utgå utifrån närståendes upplever så kunde även anhörig 

perspektiv förekomma i vissa artiklar vilket ansågs vara en svårighet under skrivande av 

analysen. De artiklar som exkluderades var anhörigperspektiv, sjuksköterskans perspektiv 

och även vård på sjukhus. En svaghet i analysarbetet var att artiklarna inte var skrivna på 

författarnas modersmål, detta gjorde att översättningarna på artiklarna tog längre tid för att 

hindra misstolkningar eller göra egen tolkning, med hjälp av engelska ordböcker. Innan de 

vetenskapliga artiklarna översattes lästes artiklarna individuellt med rättvis fördelning. 

Innebörden av artiklarna diskuterades tillsammans för att undvika missförstånd och 

misstolkningar av artiklarna som artiklarna som lästes och sedan översattes. Sedan 

plockades det ut nyckelfynden som skrevs ner var för sig för att sedan sammanställa och 

diskutera de nyckelfynden som hittade var ungefär samma för att undvika att missa det som 

var relevant för syftet. Att diskutera och jämföra fynden tillsammans ansåg som en styrka då 

det gjorde materialet väl bearbetat samt en djupare förståelse av material förkom. I och med 

att artiklarna var skrivna på engelska överskattades nyckelfynden till svenska med 

ursprungscitatet på baksidan. Detta för att kunna se inga feltolkningar skett och även kunna 

gå tillbaka till ursprungscitatet. Detta ansåg vara en svaghet för att innebörden kunde ha 

översatts felaktigt, därför kunde författarna gå tillbaka till helheten i artiklarna för att 

undvika feltolkningar. Den beskrivande syntesen används för att försvaga omtolkningar av 

datamaterial (Evans, 2002). Nyckelfynden skrevs ner utifrån likheter och skillnader för att 

sedan utgöra tema och subtema utifrån dessa grupper. Att namnge tema och subtema tidigt 

ansågs som en svaghet då det fanns risk att nyckelfynden ytterligare kunde grupperas. Under 

analysgången uteslöt nyckelfynd som inte svarade an på syftet, detta för att få de sorterade 

under respektive subtema och även skapa en röd tråd i texten.  

Trovärdighet, överförbarhet och giltighet är kvalitetskriterier för kvalitativa artiklars 

tillförlitlighet. Giltighet enligt Polit och Beck (2016) anses vara att resultatet grundar sig på 

artiklar av hög kvalitet som medverkar till ökad förståelse av fenomenet som avses 

analyseras. Genom en tydlig beskrivning av metoden samt inklusions- och exklusionskriterier 

bör andra få fram ett liknade resultatet, vilket ökar giltigheten.  

Enligt Polit och Beck (2016) handlar trovärdighet om att inte förvränga eller tolka om 

artiklarnas resultat, samt att andra författare skall kunna genomföra arbetet och få fram 

liknande resultat. Detta angås som en styrka då nyckelfynden som svarade på syftet 

plockades ut var för sig för att sedan säkerställa de. Genom att utgå ifrån nyckelfynden och gå 

tillbaka till artikeln som helhet har författarna minskad risken till omtolkning av artiklarna 

resultat, vilket ökar trovärdigheten. För att synliggöra att examensarbetet är trovärdigt har 

författarna varit öppna och tydliga samt använt relevant datamaterial. Detta genom en 

noggrann beskrivning av urvalet och genomförande av analysen i metodavsnittet, ges en 

möjligheten för läsaren att bedöma trovärdigheten. Som forskare ska man diskutera samt 

kritisera metodvalet som i sin tur bidrar till examensarbetets trovärdighet och kvalitet (Ahrne 

& Svensson, 2015). Enligt Henricson (2017) höljs trovärdigheten genom att på visa att fela 

databaser har används under arbetets gång. Detta påvisas genom att databaserna CINAHL 

plus och PubMed har använts för att hitta relevanta artiklar. Samtliga artiklar som valdes var 
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”Peer Reviewed”, vilket säkerställer trovärdigheten. Enligt Friberg (2017) är det viktigt att 

artiklarna är Peer Reviewed då det betyder att de är noggrant granskande. Henricson (2017) 

skriver vidare att artiklarna är Peer Reviewed höjs trovärdigheten då de anses vara godkända 

av det vetenskapliga samhället. En annan aspekt på trovärdighet är att det anses som ett 

kriterium för att på så sätt utvärdera kvaliteten samt datans sanning av kvalitativa studier 

(Polit & Beck, 2016). En kvalitetsgranskning har gjorts på artiklarna med hjälp av en 

frågeställning från Friberg (2017) för att se vilken kvalitet artiklarna upprätthåller, hög, 

medel eller låg. Kvalitetsgranskningen bestod av 14 frågor där varje fråga gav en poäng. 

Författarna till detta examensarbete ansåg att artiklar som fick 7-10 poäng gav 

kvalitetsgranskning medel, medan artiklar som gav 10-14 poäng gav hög kvalitet och artiklar 

med 1-6 poäng låg kvalitet. De studier som inte höll kvaliteten exkluderades, för att 

säkerställa trovärdigheten då endast artiklar med medel och hög kvalitet analyserades. För 

att få ett mer trovärdig examensarbete kunde en intervjustudie gjorts då ingen omtolkning 

skulle förekommit som i ett redan bearbetat material. Då transkribering och analys av 

intervjumaterialet är mycket tidskrävande och påfrestande valdes den metoden bort.  

Med överförbarhet anser Polit och Beck (2012) i vilken utsträckning de kvalitativa resultaten 

kan förenklas och överförs till andra grupper. I och med att det inte exkluderas något land så 

ansågs överförbarheten ökas, då det passade in i flera kulturer. Vidare påstår Polit och Beck 

(2016) att vetenskapliga studier kan överföras till andra kontexter eller situationer, men 

samtidigt få samma resultat genom att använda sig av den vetenskapliga analysmetoden. 

Eftersom att examensarbetet bygger på en särskild kontext menar författarna att 

överförbarheten är begränsad eftersom upplevelserna hos närstående till stor del var bundna 

till hemmet.  

Analysmetodens innebörd för resultat är att läsaren ska kunna forma en ny uppfattning av 

närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet vid livets slutskede. Enligt Lundman och 

Graneheim (2012) är det viktigt att vara medveten om att läsaren av examenarbetet kan se på 

resultatet om det är överförbarhet eller inte. Att vårda i hemmet vid livets slutskede är 

påfrestande för närstående samt oroväckande. Vårdandet i hemmet är viktigt att skapa band 

mellan sjuksköterskan och närstående för att kunna ha ett helhetsperspektiv över den 

anhöriga  

6.3 Etiksdiskussion  
De kvalitativa vetenskapliga artiklarna som analyserats har alla granskats genom en etisk 

granskning. Alla artiklar var Peer Review vid data insamling som innebär att de genomgått en 

noggrann granskning och håller en god vetenskaplig kvalitet. Författarna har försökt att vara 

så objektiva som möjligt, detta för att inte koppla sin tolkning och även kunna undvika 

omtolkningar som ligger därmed till grund för resultatet, som anses vara oredlighet enligt 

CODEX (2016). Dock vid användning av de valda sökorden och genomläsning av artiklarna 

har översättning används, detta för att artiklarna var skrivna på engelska då det inte var 

författarnas modersmål. Som tidigare nämnt så gick författarna tillbaka till artiklarna som 
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helhet för att undvika tolkning, samt citaten som har använts i resultatbeskrivningen behölls 

på engelska. Detta för att ge läsaren möjlighet att kontrollera riktigheten. Polit och Beck 

(2012) hävdar att det är viktigt att inte medvetet förvränga eller utelämna material. Under 

arbetets gång har referenshantering enligt APA använts för att minska risken för plagiat och 

fusk. För att uppnå examensarbetets syfte utan att misstyda artiklarnas innehåll har 

författarna till detta reflekterat kring sin egen förförståelse inom ämnet, då detta bedöms 

som en viktigt etisk aspekt.  

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig i hemmet vid livet 

slutskede. Resultatet i visade att stödet från sjuksköterskor var av stor vikt för att de 

närstående kunde uppleva trygghet i att vårda en anhörig i hemmet vid livets slutskede. 

Vidare visades att de närstående upplevde vårdandet i hemmet som ett stort ansvar som i sin 

tur medförde till mental och fysisk utmattning. Trots ansvaret valde närstående att vårda en 

anhörig i hemmet, detta för att de ville ge tillbaka den kärleken som de tidigare har fått av 

den anhöriga. Resultatet visade vidare att närstående ibland upplevde vårdandet påfrestande 

som sedan utvecklades till en rädsla över att inte klara av vårdandet av den anhöriga.  

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

I detta avsnitt ska en beskrivelse redogöras för hur syfte har uppkommit samt vad som kan 

utforskas vidare. Det kommer även att lyftas fram olika förslag för att utveckla forskningen 

vidare.  

Resultatet har visat att det är fortfarande viktigt med stöd till närstående som vårdar en 

anhörig i hemmet, därför är det av stor vikt att vidare forska på när och varför stödet brister 

samt hur det kan förbättras. Närstående välbefinnande borde även utformas i den palliativa 

vården. I och med att dagens samhälle är mångkulturellt bör närståendes upplevelser i den 

palliativa vården utifrån olika kulturella perspektiv vara ytterligare ett intressant område för 

förslag till vidare forskning.  
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BILAGA B KVALITETSGRANSKING  
Gransknings frågor för kvalitativa studier utifrån Friberg (2017). 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 

5. Hur är metoden beskriven? 

 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 

7. Hur har data analyserats? 

 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 

9. Vad visar resultatet? 

 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 

11. Vilka argument förs fram? 

 

12. Förs det några etiska resonemang? 

 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antagna? 

 

 Varje fråga motsvarar en poäng då max poängen var 14. 1-6 poäng gav låg 

kvalitetsgranskning, 7-10 poäng hade medel kvalitet och artiklarna med 10-14 gav hög 

kvalitetsgranskning.  
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
Författare/årtal

/tidskrift/ land 

Titel Syfte Metod Resultat kvalitet 

Connolly. J & 

Milligan. S. (2014) 

End of life Journal. 

Scotland. 

Knowledge 

and skills 

needed by 

informal cares 

to look after 

terminally ill 

patients at 

home. 

Att beskriva 

upplevelsen hos 

närstående som 

tar hand om en 

patient i 

hemmet. 

Intervjuer med n= 

8 närstående 6 

kvinnor och 2 män 

medverkade.  

Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att de 

närstående upplevde 

ett behov av 

information om vård i 

hemmet samt behov av 

stöd från 

sjuksköterskor för att 

utföra naturlig vård. 

Exempelvis matning, 

förflyttning.  

Hög 

 

 

Heckel. M., Hoser. 

B., & Stiel. S. 

(2018).  

Journal of 

Psychosocial 

Oncology. 

Tyskland. 

Caring for 

patients with 

brain tumors 

compared to 

patients with 

non-brain 

tumors: 

experiences 

and needs of 

informal 

caregivers in 

home care 

settings. 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

påfrestningar 

och behov under 

vård vid livets 

slutskede i 

hemmet. 

Intervjuer med 

n=28 närstående 

17 vårdade en 

anhörig med 

hjärntumör och 11 

med icke 

hjärntumör.  

Tematisk 

innehållsanalys. 

De närstående 

upplevde att tiden var 

utmanande när de tog 

hand om en anhöriga 

vid livets slut i hemmet.  

Stödet från 

sjuksköterskor var i 

stor betydelse för de 

närstående.  

Hög 

 

 

Holm. M., 

Henriksson. A., 

Carlander. I., 

Wengström. Y. & 

Öhlen. J. (2014). 

Palliative and 

Support Care. 

Sverige. 

 

Preparing for 

family 

caregiving in 

specialized 

palliative 

home care: An 

ongoing 

process. 

Att undersöka 

närståendes 

erfarenheter av 

att förbereda för 

vård vid livets 

slut i hemmet.  

Intervjuer med 

n=12 närstående 

som vårdade en 

anhörig i hemmet 

medverkade.  

Jämförande analys. 

Resultat visade att de 

närstående beskrev 

sina erfarenheter av att 

förbereda inför 

omhändertagandet av 

den anhöriga.  

Medel 
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Författare/årtal

/tidskrift/ land 

Titel Syfte Metod Resultat kvalitet 

Hughes. M. (2015). 

Social Work. 

Australien. 

 

 

A Strengths 

Perspective on 

Caregiving at 

the End-of-life. 

Att beskriva 

upplevelserna 

för närstående 

som vårdar en 

anhörig i 

hemmet livets 

slut.  

 

Fördjupade 

intervjuer med  

n=28 närstående 

medverkade.  

Tematisk analys. 

De närstående beskrev 

deras utveckling i 

samband med 

omhändertagande av 

anhörig, där de beskrev 

att hand om en anhörig 

vid livet slut i hemmet 

var påfrestande, då de 

upplevde ensamhet. 

Hög 

 

 

Jack. B., O’Brien. 

M., Scrutton. J., 

Baldry. C. & 

Groves. K. (2014).  

Journal of clinical 

nursing.  

Storbritanien. 

Supporting 

family carers 

providing end 

of-life home 

care: a 

qualitative 

study on the 

impact of a 

hospice at 

home service.  

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser och 

erfarenheter av 

stöd i form av 

avlastning inom 

palliativ vård i 

hemmet. 

Intervjuer med  

n= 20 närstående 

medverkade. 

Tematisk analys.  

Stödet från 

sjuksköterskor var en 

lättnad för de 

närstående i 

omhändertagande av 

en anhörig i hemmet, 

då de närstående 

upplevde att de var i 

goda händer och kunde 

slappna av. 

Medel 

 

Janze. A. & 

Henriksson. A. 

(2014).  

International 

Journal of 

Palliative Nursing. 

 

Sverige. 

Preparing for 

palliative 

caregiving as a 

transition in 

the awareness 

of death: 

family carer 

experiences. 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser 

genom att 

undersöka deras 

förberedelser 

inför 

vårdarrollen. 

Intervjuer med 

n=6 närstående 

som vårdade en 

anhörig i hemmet 

medverkade.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att de 

närstående upplevde 

osäkerhet och rädsla. 

De närstående 

upplevde att de var 

otillräckligt förberedda 

för att kunna ta hand 

om en anhörig. 

Hög 

 

Robinson. C., 

Bottorff. A., McFee. 

J., Bissell. L. & 

Fyles. E. (2017). 

Supportive Care in 

Cancer. 

 

Kanada. 

Caring at 

home until 

death: enabled 

determination. 

Att beskriva hur 

närstående 

upplevde 

vårdarrollen av 

att en anhörig 

vårdas vid livets 

slutskede i 

hemmet. 

Intervjuer med n= 

29 närstående 

medverkade.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

De närstående 

upplevde ett lättnad att 

få stöd från 

sjuksköterskor. De 

närståendes 

omhändertagande om 

den anhöriga gav ett 

bra död till den 

anhöriga.   

Medel 
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Författare/årtal

/tidskrift/ land 

Titel Syfte Metod Resultat kvalitet 

Seamark. D., Blake. 

S., Brearley. SG, 

Milligan. C., 

Thomas. C., 

Turner. M., Wang. 

X. & Payne. S. 

(2014). 

British Journal of 

General Practic. 

Storbritannien. 

 

Dying at 

home: a 

qualitative 

study of family 

carers’ views of 

support 

provided by 

GPs 

community 

staff. 

Att beskriva 

närståendes 

upplevelser om 

stöd inom 

palliativ vård i 

hemmet. 

Intervjuer med 

n=59 närstående 

som genomförde 6-

24 månader efter 

att den anhöriga 

dött.  

Tematisk analys. 

Resultat visade att de 

närstående hade det 

påfrestande med att 

olika sjuksköterskor 

kom till hemmet. Det 

hade varit bättre med 

två sjuksköterskor som 

skulle följa den 

anhörigas tillstånd och 

även se förändringar.  

Hög 

 

 

Totman. J., 

Pistrang. N., Smit. 

S., Hennessey. S. & 

Martin. J. (2015). 

Journal of 

palliative medicine. 

United Kingdom. 

You only have 

one chance to 

get it right’: A 

qualitative 

study of 

relatives’ 

experiences of 

caring at home 

for a family 

member with 

terminal 

cancer. 

Att undersöka 

närståendes 

erfarenheter av 

att vårda en 

anhörig vid 

livets slutskede i 

hemmet. 

Intervjuer med 

n=15 närstående 

som vårdade en 

anhörig i hemmet 

medverkade.  

Tematisk analys. 

De närstående 

upplevde stöd från 

sjuksköterskor när de 

visade sin 

tillgänglighet, då de 

närstående kunde 

lämna över 

vårdansvaret.  

Medel 

 

 

Wallersted. B., 

Andershed. B. & 

Benzein. E. (2014). 

Palliative and 

Supportive Care 12. 

 

Sverige. 

Family 

members’ 

caregiving 

situations in 

palliative 

home care 

when sitting 

service is 

received: the 

understanding 

in of multiple 

realities. 

Att få en 

djupare 

förståelse av 

svårigheter när 

vården vid livets 

slutskede 

skedde hemmet, 

med stödjande 

insatser.  

Intervjuer med n=7 

närstående som 

medverkade.  

Tolkande 

beskrivning. 

De närstående 

upplevde rädsla över att 

vara ensamma när den 

anhöriga skulle dö i 

hemmet. 

Sjuksköterskors 

tillgänglighet 

upplevades som 

stödjande samt 

lugnande för de 

närstående.  

Hög 
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