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Abstrakt  

Bakgrund: Palliativ vård definieras som att lindra lidande och höja livskvalitet. I 

Sverige dör cirka 90 000 människor varje år varav dessa behöver 80 procent 

palliativ vård. Livet förändras för närstående när någon i familjen blir obotligt sjuk. 

Närstående hjälper den som är sjuk på olika sätt rent praktiskt men förbereder sig 

också för en sorg som kan börja redan innan döden inträffar. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse vid palliativ vård i 

hemmet. 

Metod: Litteraturstudien utgick ifrån icke-systematisk översikt som är baserad på 8 

kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl och 

Psycinfo.  

Resultat: I resultatet framkom fyra kategori som beskriver närståendes upplevelse 

vid palliativ vård i hemmet och detta är enligt följande: Stödets betydelse handlade 

om att få stöd hade stor påverkan på närståendes upplevelse. Delaktighetens 

betydelse innebar att det är viktigt att närstående är delaktiga i palliativa vård och 

den delaktigheten kan leda positiva upplevelse. Kunskapens betydelse handlade om 

att sjuksköterskor som hade kunskap inom palliativa vård och sorghantering ingav 

trygghet till närstående. Kommunikationens betydelse innefattade att 

informationsutbyte mellan sjuksköterska och närstående är en viktig del i palliativ 

vård.   

Slutsats: Resultatet i denna studie beskriver upplevelserna hos närstående är olika 

som beror på olika faktorer. God kommunikation mellan närstående, patienten och 

sjuksköterska, Stöd till närstående, närståendes delaktighet och sjuksköterskans 

kunskap hjälper att vårdprocessen utfördes på ett optimalt sätt.  

Nyckelord 

Närstående, palliativ vård, upplevelse, vård i hemmet. 
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1 Inledning 

I Sverige dör cirka 90 000 människor varje år varav 80 procent är behövande av 

palliativ vård. Patienter inom palliativ vård kan leva med en eller flera kroniska 

sjukdomar som kan ge kroppsliga och kognitiva försvagningar. Det gör att patienten 

blir beroende av hjälp för att klara vardagen (Socialstyrelsen, 2016 & 

Socialstyrelsen, 2019). Idag ges inte bara palliativ vård på sjukhus utan kan även 

ges på äldreboenden och i patientens hem, vilket innebär att sjuksköterskor under 

sin karriär kommer att träffa personer som får palliativ vård. Det ökar behovet av 

kunskap om hur en sjuksköterska ska vårda både patienten och dennes närstående. 

För närstående kan det vara påfrestande att se sin familjemedlem vårdas palliativt. 

Därför är det viktigt att få bättre uppfattning i hur närstående upplever palliativa 

vården, särskilt om den ges i hemmet. Vårt intresse väcktes genom att vi har jobbat 

några år med äldre och önskar i framtiden arbeta inom hemsjukvården. Därför var 

det intressant för oss att skriva en c-uppsats angående närståendes upplevelse vid 

palliativ vård i hemmet. 

2 Bakgrund  

2.1 Palliativ vård 
Palliativ vård definieras som en vård som ges vid livets slutskede. Det innebär att 

patienten drabbats av en eller flera sjukdomar som inte går att bota. Målet med 

palliativ vård är att höja livskvalitet genom att lindra lidandet, förebygga, noggrann 

analys och behandling av psykiska, fysiska, sociala samt existentiella problem. Det 

vidare syftet detta mål är det att hjälpa patienten på bästa möjliga sätt för att denna 

ska kunna uppleva värdighet och välbefinnande. Palliativa vården innefattar två 

faser: tidig och sen palliativ fas. Den tidiga fasen startar när en patient ha en obotlig 

och progressiv sjukdom och vården utgår ifrån patientens situation. Den sena fasen 

har till syfte att bevaka en lämplig livsförlängande behandling utifrån patientens 

livssyn och att utföra insatser som bidrar till att främja livskvalitet under 

behandlingen. Övergången mellan olika faser kan ske stegvis under en viss tid och 

det kan variera mellan olika sjukdomar och deras utveckling (Socialstyrelsen, 2013; 

Cancercentrum, 2016). Vid vård i livets slutskede ändras det primära målet från 
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behandling och förlängning av livslängd till att höja livskvalitet (Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoor, 2012).  För att uppnå målen finns det särskild palliativ 

vårdplan som utgår ifrån fyra hörnstenar: kommunikation, symtomlindring, 

teamarbete och relation och stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.2 Fyra hörnstenar i palliativ vård 

Palliativ vård utgår från fyra hörnstenar, kommunikation, symtomlindring, 

teamarbete och relation och stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). 

En god kommunikation i livets slutskede är centralt i palliativ vård. Kommunikation 

betyder inte enbart att ge information utan är en process där flera personer är 

inblandade. Det kan innefatta ömsesidig förståelse, informationsutbyte, stöd och 

diskussion om svåra och smärtsamma frågor. En god kommunikation kan ske om 

vårdpersonalen lyssnar aktivt, är tillgänglig, och ger fortlöpande information under 

hela sjukdomsprocessen (Socialstyrelsen, 2013). 

Syftet med smärtlindring är att hjälpa patienten till att kunna uppleva välbefinnande 

och främja livskvalitet. Därför är det viktigt att behandlingen måste vara individuellt 

anpassad. Vårdpersonalen måste ta hänsyn till att patientens svåra symtom som kan 

behöva lindras med hjälp av lugnande och ångestdämpande läkemedel. Vidare 

måste även vårdpersonalen ha i åtanke att patienten kan ha flera svåra symtom 

samtidigt. (Socialstyrelsen, 2013). 

Socialstyrelsen (2013) definierar teamarbete som ett samarbete mellan olika 

professioner inom vården exempelvis: Sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och 

sjukgymnast. Tanken med teamarbete är att tillgodose patientens behov, det vill 

säga att patienten erhåller den vård som behövs för att nå så bra resultat som 

möjligt. 

Det finns olika former av stöd för närstående som innebär avlastning, familjeträff, 

utbildning, psykosocialt stöd. Vårdpersonalen ska vara tillgänglig för närstående, 

och de ska kunna vända sig till vårdpersonalen om de känner sig ensamma. Det är 

viktigt att närstående inte lämnas utanför utan känner sig delaktiga och informerade. 

För vårdpersonalen är det viktigt att veta vilka de närstående är, var i livscykeln 
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patienten och närstående befinner sig, hur kommunikationen fungerar mellan dem 

och vilken roll patienten hade innan sjukdomen samt hur den ser ut nu (Milberg, 

2012). 

2.3 Närstående 
I den här studien är begreppet närstående i fokus. Socialstyrelsen (2004) beskriver 

begreppen närstående som den enskilde personen känner nära relation till.   

I den här uppsatsen innefattar begreppet närstående som make, partner, sambo, 

syskon och barn över 18 år. Den som är i behov av vård benämns patient eller den 

sjuke. 

Livet förändras för närstående när någon i familjen bli obotligt sjuk. Då hjälper 

närstående den sjuke på olika sätt men förbereder sig också för en sorg som kan 

börja redan innan döden inträffar. Stöd av närstående blir därför en viktig uppgift 

för vårdpersonalen (Cancercentrum, 2016). Lindqvist, Heikkilä, Albin och Hjelm 

(2013) beskriver att närstående upplever att deras ansvar och roll var oförutsägbar 

och odefinierad och även de anger att deras liv har begränsats och det har blivit 

svårare att bevara vardagslivet som förr. Att vara vaken under natten och 

uppmärksam på försämring hos patienten påverkar närståendes liv i stor 

utsträckning vilket kan medföra påfrestningar av olika slag i deras vardag. 

Dessutom förändras deras liv och deras relation med andra familjemedlemmar.  För 

närstående kan det från början vara svårt att ta hand om sin familjemedlem. Till 

exempel behöver närstående möta patientens känslor inför döden samtidigt som 

brottas med sina egna känslor. Ansvaret och oron kan leda till hälsorisk för de 

närstående som kan visa sig genom fysisk utmattning, viktminskning, aptitlöshet, 

sömnlöshet, huvudvärk, och spända muskler (Hellström, Sandberg, Hanson, & 

Öhlén, 2017). 

2.4 Patient och närståendes delaktighet 

Delaktighet i vårdprocessen betyder en samverkan eller ett partnerskap. Samverkan 

är en hjälp och ett stöd till patienten och närstående. Detta stöd hjälper närstående 

att inte stå ensamma i situationen och att bli informerade under hela vårdprocessen. 

Närståendes delaktighet hjälper också vårdpersonalen att få kunskap och förståelse 
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om patienten. Det behövs för att kunna utföra och ge den bästa möjliga palliativa 

vården(Socialstyrelsen, 2013). På så sätt blir patienten och dennes närstående 

huvudpersoner i vårdprocessen. Det är vårdpersonalens ansvar att uppmärksamma 

och ta tillvara på detta (Socialstyrelsen, 2013). 

Även delaktighet av närstående i vården kan öka deras förmåga vilket det ger 

möjlighet att kunna hantera situationen (Milberg & Strang, 2007). Samarbetet 

mellan sjuksköterska och närstående ska ske på närståendes villkor och vilja. 

Sjuksköterskor ska beakta att inte utsätta närstående för tunga vårdinsatser vilket 

detta kan leda till att närståendes upplevelse av hanterbarhet försämras (Andershed,  

Ternestedt & Håkansson 2013).  

2.5 Sjuksköterskans roll 

ICN:s etiska kod som utgör riktlinjer för sjuksköterskans etiska handlande beskriver 

fyra huvudområden: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterska 

och yrkesutövning, sjuksköterska och profession samt sjuksköterska och 

medarbetare. Sjuksköterskor har ansvaret att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Finnström, 2016). En annan viktig del inom 

palliativ vård är teamarbete. Inom teamarbetet har sjuksköterskan en viktig roll att 

leda, prioritera. samordna och fördela arbetet i teamet och samverka med andra 

aktörer i vårdkedjan (Berg, 2014). Vid palliativ vård i hemmet har sjuksköterskan 

olika uppgifter som att administrera läkemedel, observera patientens aktuella 

tillstånd samt att stödja patienten och dennes närstående. En annan viktig del som 

sjuksköterskan kan bidra med är att i god tid och på ett professionellt sätt ge 

information till närstående. I professionen har man även ett ansvar för att forma en  

en miljö där informationsutbyte sker på sådant sätt att närstående och patient kan 

känna sig välkomna och omhändertagna (Lundberg, Olsson & Fürst ,2013). 

Sjuksköterskor har en ambition att uppfylla patientens och närståendes behov. För 

att uppnå detta krävs kunskap om palliativ vård. Det krävs även flexibilitet och 

engagemang för att kunna utföra vården på ett optimalt sätt (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). 
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2.6 Vårdrelation 

Vårdrelation innebär de möten som sker mellan patient, närstående, sjuksköterskor 

och andra professioner i vårdsammanhang. Vårdrelation är en grund för omsorg i 

omvårdnaden som kan påverka vården både negativt och positivt. Det kan uppstå 

frustration mellan patienten och sjuksköterskan på grund av tidsbrist, vilket kan 

begränsa vården. En bra relation mellan vårdgivare och vårdtagare kan leda till att 

patienten kan känna sig värdig, vilket i sin tur möjliggör för patienten att uppleva 

trygghet (Berg, 2014).  

En fungerande relation mellan vårdare, patienter och deras närstående krävs för att 

uppnå en god vård. Med fungerande relation menas att ta hand om patienten 

samtidigt lära känna den och dennes familj (Noom, Beneken genaamd Kolmer, 

Leeuwen, Dijkstra & Vloet, 2016) 

 

3 Teoretiska referensram  

3.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad valdes som teoretisk referensram eftersom vår studie 

fokuserar på närståendes upplevelse. Tanken med familjefokuserad omvårdnad är 

att försöka att se eventuella förändringar i systemet och lindra lidandet eller främja 

hälsa för hela familjen. I dagens vård är patienten i fokus därför blir det lätt att 

glömma närstående. Den ser familjen som ett system som består och olika delar det 

vill säga individer. Om en del förändras eller påverkas av en sjukdom så påverkar 

den hela systemet. Vidare bygger den på ett systematiskt förhållningssätt som utgör 

grunden för familjefokuserad omvårdnad och den byggs på av relationer i ett 

system, där fokus förskjuts från individ till hela systemet. Därför relationen mellan 

närstående och patienten kan bli omfattande. En god relation till närstående och 

patienten är viktig i vården som kan ses som en omvårdnadsåtgärd där sjuksköterska 

kan främja välbefinnande. Utifrån den familjefokuserade omvårdnaden kan varje 

vårdsituation ses ur olika perspektiv och kan tolkas på olika sätt. Det innebär att om 
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ett problem ses ur olika perspektiv kan öka förutsättningarna för att hitta flera 

lösningar (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Den familjefokuserade omvårdnaden delas in i två delar; en familjerelaterad och en 

familjecentrerad omvårdnad. Den familjerelaterade omvårdanden fokuserar bara på 

patienten och andra i familjen ses som kontext. Inom den familjecentrerade 

omvårdnaden ses på familjen som ett system. Det innebär att omvårdnaden utformas 

utifrån en dialog mellan sjuksköterskan och familjen (Wright, et al, 2002). 

4 Problemformulering 

I Sverige dör cirka 90 000 människor och cirka 80 procent av dem behöver palliativ 

vård. Palliativ vård är vård som ges i livet slutskede vilket kan innebära att patienten 

har drabbats av en eller flera svåra sjukdomar som inte går att bota. Målet med 

palliativ vård är att tillgodose patientens behov samt att stödja närstående. Många av 

patienter som får palliativ vård väljer idag att vårdas i hemmet. Detta innebär att 

närstående involveras i vården vilket kan betyda förändringar i form av att ansvar 

och roller i familjen förändras. Det kan bli svårare att bevara vardagslivet vilket kan 

medföra känslor såsom hjälplöshet och maktlöshet. Ansvaret och oron för den som 

är sjuk kan även leda till hälsoproblem för den närstående som t.ex. aptitlöshet, 

sömnlöshet, ångest och depression. Sjuksköterskans ansvar vid palliativ vård är 

förutom att lindra lidande och öka patientens välbefinnande till att inkludera 

närstående, möta deras behov och erbjuda delaktighet genom information och stöd. 

För att närstående ska uppleva delaktighet och att god vård utförs krävs en god 

vårdrelation. Vårdrelation innebär de möten som sker mellan patient, närstående, 

sjuksköterskor och andra professioner i vårdsammanhang. Närståendes upplevelser 

vid palliativ vård i hemmet är viktig kunskap för att som sjuksköterska kunna 

erbjuda en god vård som tillgodoser både patientens och närståendes behov. 

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse vid palliativ vård i 

hemmet.  



 

7(27) 

 

6 Metod  

För att besvara syftet för uppsatsen valdes litteraturstudien som utgick ifrån icke-

systematisk översikt enligt Kristensson (2014). Detta är en litteraturstudie som inte 

uppfyller alla krav som ställs på en systematisk översikt och den kan vara mer eller 

mindre systematisk utförd. En c-uppsats kan kategoriseras som en icke-systematisk 

översikt även om den har en systematisk struktur (Kristensson, 2014).  

6.1 Datainsamling 

Datasökning utfördes i databaserna Cinahl och PsycInfo. Cinahl är en databas som 

innehåller artiklar som riktar sig mot omvårdnad och Psycinfo innehåller artiklar 

som riktar sig på psykologi (Forsberg & Wengström ,2015). 

Först utfördes en preliminär sökning för att se om det fanns tillräckligt med artiklar 

som besvarade syftet och därefter utfördes den slutliga sökningen i de båda 

databaserna. Både fritextord och ämnesord relevanta för syftet användes. Ämnesord 

är nyckelord som finns i en artikel för att få en snabb uppfattning om innehållet. 

Genom att tillämpa ämnesord i sökningen blir sökningen specifik. Genom att 

använda fritextord blir sökningen bredare, vilket ökar chansen att hitta relevanta 

artiklar. Det gjordes även trunkering av ord i fritextsökningen. Trunkeringar av 

ordet görs i början eller slutet av ordet med (*) vilket ökar chansen att hitta flera 

varianter av varje ord. Vidare användes OR och AND. OR används för att bredda 

sökningen och hitta artiklar som innehåller något av de olika sökorden. AND 

används för att begränsa sökningen till artiklar som innehåller sökord från samtliga 

block (Forsberg & Wengström, 2015). 

Ämnesord i Cinahl var Palliative Care OR Terminal Care, Family, Attitude, Home 

Health Care. Sökorden i fritext var Relative  Home care OR Care at home, 

experience. Sökorden som har använts i Psycinfo var Palliative Care AND Family" 

AND Home Care, OR Home Care Personnel AND Attitudes OR Adult Attitudes 

OR experience. 

I datasökningen i Cinhal användes både fritext-och ämnesord. I första blocket 

användes bara ämnesordet MH”Palliative Care OR MH”Terminal Care som 

genererade 58,337 träffar. I andra blocket användes MH”Family och fritexten 
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Relative med trunkering. En kombination mellan de samt OR i mellan gav 398,803 

träffar. I tredje blocket användes MH”Attitude OR experience som gav 631,234 

träffar och fjärde blocksökningen användes MH”Home Health Care OR Home care* 

OR Care at home* som gav 74,212 träffar. Slutligen en kombination med AND 

samt avgränsning med år mellan 2009–2019 och peer reviewed gav 337 träffar.  

I databassökningen i Psycinfo i första block användes fritexten Palliative Care. I 

andra blocket användes bara ämnesordet, "Family". ”Home Care OR "Home Care 

Personnel" var de sökordet som användes i tredje blocket. I fjärde blocket användes 

både ämnesord och fritext "Attitudes" OR "Adult Attitudes" OR experience. Varje 

block kombinerades med OR och slutligen en kombination av alla blocket med 

AND även med avgränsning med år mellan 2009 och peer reviewed gav 13 träffar.  

6.2 Urval 

Inklusionskriterier som gällde vid artikelsökning var att alla artiklar skulle handla 

om närståendes upplevelse vid palliativ vård, vara på engelska, handla om vuxna, 

vara Peer reviewed och vara publicerade mellan år 2009 och 2019. De artiklar som 

inte uppfyllde inklusionskriterierna valdes bort efter läsning i abstract. 

Exklusionskriterier som gällde vid artikelsökning var artiklar som handlade om barn 

som närstående eller sjuka och artiklar som handlade om patientens upplevelse. 

Utifrån sökresultatet lästes 42 abstract, 22 artiklar valdes ut och lästes i fulltext och 

granskades. Av de 22 artiklar valdes 8 kvalitativa artiklar till resultatet.  

6.3 Kvalitetsgranskning 

För att bedöma artiklarnas kvalitet granskades artiklarna med hjälp av en 

granskningsmall av Carlsson och Eimans (2003). Mallen var tydlig och utgick från 

ett poängsystem. I mallen fanns en del för Lungcancerdiagnos som därmed togs bort 

och ersattes av palliativ vård istället. För att få fram artiklarnas kvalitet gjordes en 

bedömning där max var 48 poäng och därefter räknades om till procent 80%: grad 1, 

70%: grad 2 och 60%: grad 3. Grad 1 motsvarar hög kvalitet, grad 2: medel och 

grad 3: låg. Vi granskade artiklarna var för sig och poängsatte dem.. Därefter gick 

författarna igenom bedömningarna tillsammans och diskuterade för att komma fram 

till ett gemensamt beslut. 
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6.4 Analys 

Analysfasen utfördes enligt Kristenssons (2014) integrerade analys.  artiklarnas 

resultat lästes för att sammanställa resultatet. I första steget identifierade likheter 

och skillnader. I andra stegen identifierades meningsenheter som svarade på syftet 

och sedan kondenserades till koder. Därefter gick vi igenom alla koder och 

sammanställdes alla till subkategorier och sedan till kategori. Författarna arbetade 

enskilt med texter och sedan jämförde och diskuterade för att öka tillförlitligheten 

och stärka resultatet som presenteras och redovisas i resultatdelen (Kristenssons, 

2014). 

  

6.5 Etiska aspekter 

I en litteraturstudie innebär etiska aspekter att artiklarna som används i resultatet bör 

vara godkända av en etisk kommitté och de ska vara etiska övervägda. Sedan ska 

artiklarna som ingår i resultatdelen presenteras och redovisas oavsett om de stödjer 

forskarens egen åsikt eller inte (Forsberg & Wengström, 2015). Vidare ska alla 

informanter få information om etiska principer som ingår i forskningsetik. Det 

innebär bland annat att alla informationer om informanter ska behandlas med 

konfidentialitet (Kristensson, 2014). Det blir oetiskt om författarna redovisar 

resultat som gynnar deras åsikter. Därför har författarna presenterat alla resultat med 

referens i löpande text (Forsberg & Wengström, 2015).  

7 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de fyra kategorier som framkom i analysen, 

Upplevelse av stöd, delaktighetens betydelse, kunskapens betydelse och 

kommunikationens betydelse. 

7.1 Stödets betydelse  

Resultatet visade att stöd hade stor påverkan på närståendes upplevelse av palliativ 

vård. En del närstående uppgav att vårda en familjemedlem som är i palliativ fas var 

en utmaning. Närstående fick inte bara stöd från familjer och vänner utan även från 

sjuksköterska. När de närstående fick stöd av vårdpersonalen underlättade det 
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(Robinson, Bottorff, McFee, Bissell, Fyles, Robinson & Bissell, 2017). Stödet var 

en viktig del i palliativ vård utifrån närståendes upplevelse. Stödet bestod av olika 

delar. En del av stödet var avlastning där närstående kunde vila eller göra något med 

familjen. Det innebar att de kunde göra det som de behövde utan att vara oroliga för 

patienten. En annan del av stöd bestod av att hjälpa med det praktiska kring 

patienten. Det praktiska stödet innebar till exempel symtomlindring och rådgivning 

om hur man ska ta hand om patienten i försämrat tillstånd. Stödet från sjuksköterska 

förändrade närståendes upplevelse av att ta hand om patienten vilket hjälpte dem att 

hitta mening i det, trots all smärta och lidande. Flera av de närstående menade att 

det inte hade varit möjligt att ta hand om patienten utan sjuksköterskans stöd ( Jack, 

O’Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2014; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey, & 

Martin, 2015). 

En del närstående menade att de inte fick tillräckligt mycket stöd från 

sjuksköterskan eftersom sjuksköterskan hade många andra arbetsuppgifter. Det 

bristande stödet gjorde att de närstående kände sig ensamma och sårbara, särskilt 

när de blev ensamma med sitt vårdnadsansvar. Det fanns dessutom närstående som 

upplevde att sjuksköterskan inte kom i tid. Det resulterade i att några närstående 

upplevde att smärtlindring dröjde för länge. Det var känslomässigt ansträngande att 

se en patient lida av smärta och vänta på smärtlindring som inte kom (Totman, et al., 

2015; Cowan, 2014). 

Stöd efter patientens bortgång visade sig vara viktigt för närstående. En del 

närstående blev chockade när patienten gick bort och tyckte att de inte fick 

tillräckligt stöd från sjuksköterskan. Några närstående upplevde att de inte visste 

vad de skulle göra när patienten gick bort. Det gjorde förlusten av 

familjemedlemmen mycket svårare vilket ledde till förlängd sorg. De närstående 

uttryckte att om de hade fått stöd då hade allt varit enklare att hantera. Det framkom 

även upplevelser där närstående tyckte att de hade fått lagom stöd efter bortgången. 

Till exempel när sjuksköterskan tog bort slangar och tvättade den döde så att det 

blev behagligare för de närstående att sitta kvar (Lees, Mayland, West, & Germaine, 

2014). 
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7.2 Delaktighetens betydelse 

I resultatet framkom att delaktigheten i patientens vård var viktigt för närstående i 

den palliativa vården. De närstående som upplevde sig delaktiga var förberedda att 

vårda patienten så gott de kunde. För de närstående var patienten i fokus och de ville 

göra allt för att tillgodose patientens behov.  Den delaktigheten i patientens omsorg 

ledde till positiva upplevelser för närstående samt underlättade omvårdnaden (Janze 

& Henriksson, 2014; Robinson et al., 2017). Det fanns även närstående som inte 

hade erfarenhet att vårda någon. Delaktigheten i patientens omvårdnad var för de 

närstående ett utvecklande moment och sågs som en möjlighet att ta hand om någon. 

Detta resulterade till ökat självförtroende, upplevelse av lojalitet och ökad 

motivation att ta hand om patienten (Soroka, Froggatt & Morris, 2018; 

Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson & Friedrichsen 2012 )  

Det framkom även att en del närstående var delaktiga i patientens omvårdnad. För 

de närstående gick patientens behov före deras egna och alla andras behov. Det 

gjorde att närstående ville se till att patienten fick den rätta vården på ett önskvärt 

sätt. Närstående upplevde då att ansvaret låg på dem att ordna vården som patienten 

önskade. Det ledde till att de närstående undrade om de hade gjort tillräckligt 

mycket eller inte.  Å andra sidan, när närstående gjorde som de och patienten 

önskade upplevde de en skön känsla av att vara delaktiga i vården (Totman et al., 

2015). 

Det fanns även närstående som upplevde att deras förmåga att vårda patienten i 

hemmet inte hade varit möjligt utan familjens och vänners delaktighet. Det vill säga 

att familjen och vänner tog sitt ansvar att hjälpa närstående. Närstående menade att 

vårda patienten i hemmet var påfrestande periodvis. Men när familjen och vänner 

hjälpte till med omvårdnaden underlättades närståendes vardagsliv. Ansvarstagandet 

och delaktigheten från familj och vänner i omvårdnaden av patienten medförde att 

närstående kände trygghet och säkerhet (Cowan al., 2014; Soroka et al., 2018; 

Milberg et al., 2012) 

7.3 Kunskapens betydelse 

Det visade sig att närstående upplevde sjuksköterskor som hade mer kunskap inom 

palliativ vård ingav trygghet och förtroende.  Närstående uppgav att de inte kunde 
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klara av den sorgfulla tiden utan sjuksköterskans kunskap och erfarenheter (Less et 

al., 2014). En del närstående uppgav att kunskapen de fick från sjuksköterskor 

anpassades efter deras förmåga. Det innebär till exempel att närstående fick 

förklarat det de inte hade förstått (Robinson et al., 2017). 

 Det framkom även att kunskapen varierade hos närstående. Några närstående 

upplevde inte så mycket svårigheter eftersom de hade kunskap att vårda någon. Det 

innebar då att de närstående visste ungefärligen hur patientens mående skulle 

komma att ändras. Det gjorde att de närstående kunde förbereda sig både mentalt 

och praktiskt. Samtidigt visste de närstående när de behövde kontakta sjuksköterska. 

En del nämnde att deras vänner hade vårdkunskap, vilket gav dem möjligheten att ta 

tips och råd vid svårigheter. Men det fanns närstående som saknade den kunskapen, 

vilket gjorde det svårare för dem att hjälpa patienten. De närstående som saknade 

kunskap visste inte riktigt heller när de behövde kontakta sjuksköterskan (Soroka et 

al., 2018; Milberg et al., 2012) 

 

7.4 Kommunikationens betydelse 
Kommunikation mellan sjuksköterska och närstående visade sig vara viktig för att 

informera och göra närstående delaktiga. En del närstående lyfte fram vikten av att 

få tydlig information om patientens tillstånd. När närstående fick tydlig information 

visste de vad de skulle göra och vad som skulle hända. När de närstående inte fick 

tydlig eller korrekt information visste de inte om vad de skulle göra som ledde i sin 

tur till osäkerhet (Less et al., 2014; Robinson et al., 2017). Det framkom även att 

kommunikation inte alltid fungerat. Det icke fungerande kommunikationen berodde 

på språksvårigheter hos några närstående, men också på att sjuksköterskan hade 

missat att informera närstående om patientens aktuella situation. Vidare kom det 

fram att närstående önskade få mer information om hur sjukdomen skulle utveckla 

sig och vad det skulle innebära för patienten. (Soroka et al., 2018). Några närstående 

upplevde kommunikationssvårigheter med patienten. Det uppstod när patienten blev 

så pass dålig som gjorde att hen inte kunde uttrycka sig. De närstående som hade 

varit med om sådana situationer hade varken erfarenhet eller kunskap att hantera 
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det. Det framkallade stress och en känsla av otillräcklighet för närstående (Milberg 

et al., 2012). 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Författarna utförde en litteraturstudie enligt Kristensson (2014) integrerad analys. 

Författarna anser att använda en metodbok ses som en styrka i litteraturstudien 

eftersom användandet av olika metodböcker kunde ge olika struktur till studien. 

Syftet för studien var att beskriva närståendes upplevelse vid palliativ vård i 

hemmet. För att sammanställa kunskap inom det aktuellt område är litteraturstudie 

en bra metod. Studien utfördes utifrån en icke systematisk översikt eftersom den 

inte uppfyller alla krav som ställs på en systematisk översikt. I en systematisk 

översikt ska hela arbetet utföras i tydliga steg och sedan granska samt sammanställa 

all forskning inom området. 

Datainsamlingen gjordes i två databaser, Cinahl och Psycinfo.  Eftersom arbetets 

trovärdighet ökar genom att söka i fler än en databas. Det kan också öka chanserna 

att hitta relevanta artiklar. Men begränsning till två databaser kan uppfattas som en 

svaghet eftersom ytterligare relevanta artiklar kunde hittats i andra databaser. Enligt 

Kristensson (2014) trovärdigheten öka när en tydlig beskrivning gjordes av 

inklusions och exklusionskriterier. Men det finns risker med begränsningar att 

relevanta artiklar missas. Vi valde de artiklar som publicerades mellan år 2009–

2019 för att använda ny forskning som möjligt i studien vilket kan ses som en 

styrka. En annan styrka i studien var att artiklar som sammanställd i resultatet var 

Peer-reviewd vilket betyder att artiklar har granskats av en expert inom området.  

Datasökningen påbörjades gemensamt, därefter valdes att dela upp uppgiften. Varje 

författare var för sig strukturerade upp sökningen och gick igenom artiklar och 

manuellt rensade bort irrelevanta artiklar. Författarna valde artiklar som undersökte 

i länder som har kulturella likheter med den svenska vården för att resultatet så 

mycket som möjligt vara överförbart till Sverige. Dock kan ses som en svaghet att 

missa många relevanta artiklar. Sedan granskade författarna artiklarna var för sig 
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därefter jämfördes och diskuterades gemensamt. Detta gjorde vi för att öka 

tillförlitligheten. Till slut valdes 8 kvalitativa artiklar. För att kvalitativ forskning 

belyser människors tolkning av deras subjektiva upplevelser. Därför författarna 

valde bara kvalitativa artiklar i denna studie.  

8.2 Kvalitetsgranskning 

De artiklarna som valde till studien är baserad på framarbetade resultat och behöver 

då vara av god kvalitet. För att säkra kvaliteten på artiklarna valde författarna att 

genomföra en kvalitetsgranskning vilket kan vara en styrka i studien. Målet med 

kvalitetsgranskning var att välja ut betrodda artiklar vilket kan höja trovärdigheten. 

Författarna valde använda Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, den är en 

mall för kvalitativa artiklar.  Mallen modifierades för att kunna bli användbar för 

aktuell studie. Frågorna i modellen var tydliga och hade ett poängsystem som gjorde 

det enkelt för författarna att bedömas artiklarnas kvalitet. Vi började granska var för 

sig sedan jämfördes bedömningarna för att stärka bedömningen av artikelns kvalitet. 

8.3 Etiska överväganden 

Författarnas ansvar i denna studie var att förhålla sig etiskt till material och använda 

artiklar som var godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). 

Det innebär att vi har enbart inkluderat studier som var etiska övervägda .  För att 

läsaren ska kunna bilda sig egen uppfattning om hur vi har gått tillväga har vi 

beskrivit urvalet, inklusion och exklusionskriterier samt redovisat artiklarna i en 

artikelöversikt, se bilaga 3. Även för att resultatet ska bli trovärdigt har triangulering 

gjorts genom hela processen dessutom all information som har kommit fram 

presenterades i resultatdelen. En styrka i uppsatsen är att författarna lagt åt sidan sin 

förförståelse så att den inte påverkat resultatet.  

8.4 Analys 

Analysen gjordes enligt Kristenssons (2014) integrerad analys för att så mycket som 

möjligt ska analysen utföras objektiv. Först plockades meningsenheter ut som 

svarade på syftet. Därefter jämfördes resultatet för att komma fram till kategorier. 

För att komma på samma resultat gick författarna var för sig och plockat ut koder 

och sedan diskuterade och jämförde författarna för att undvika att studien tolkas 
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efter enskild person, vilket stärker analysens trovärdighet.  Detta kallas för 

triangulering. (Kristensson, 2014). Även för att förebygga misstolkningar författarna 

använd ordbok vid behov vid svåra begrepp och samt diskuterades det svårtolkade 

text gemensamt. Författarna anser att de har goda kunskaper i engelska språket så 

det kan inte ha påverkat resultatet. Vidare hölls författarna en öppen diskussion 

under hela analysprocessen och försöktes lägga åt sidan egna värderingar och 

åsikter för att inte påverkar resultatet. 

.   

8.5 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse vid palliativ vård i 

hemmet. Resultatet presenterades i fyra kategorier, upplevelse av stöd, 

delaktighetens betydelse, kommunikationens betydelse och upplevelse av kunskap.  

 

8.5.1 Stödets betydelse 

I resultatet framkom att stödet från både vårdpersonalen och familjen hade stor 

påverkan på närståendes upplevelse av palliativ vård. Därmed är det viktigt att 

sjuksköterskorna ger närstående regelbundet stöd eller den hjälp som de är i behov 

av.  

Eftersom den nya situationen kommer utan förvarning den kan påverka närståendes 

liv. Vid sådana situationer brukar närstående glömma sina egna behov. Det innebär 

att närståendes uppmärksamhet riktar sig mot patientens behov. Då kan livet kännas 

orättvis och påfrestande för dem (Bäckström, 2010) En av fyra hörnstenar i palliativ 

vård handlar just om att ge stöd till närstående. Det är tydligt att stress och oro är det 

största problemet i samband med vårdandet av närstående. För att kunna lindras 

detta krävs att sjuksköterska ge anpassat stöd till närstående. Samband mellan 

närståendes mående och patientens mående kan ge ett behov i att stödja närstående 

så de mår bra för att även patienten ska må bra. Därför är det viktigt att närstående 

får det stödet som de är i behov av vid. Deras utveckling kan hjälpa sjuksköterskan 

att få en bild av hela situationen. För att närstående kunna känna sig trygga i 

situationen är det viktigt att den som vårdar sin patient bör veta vart hen kan vända 
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sig till vid behov. Det är även viktigt att närstående får träffa samma vårdpersonal 

vid nya kontakt med sjukvården för att slippa berätta situationen om och om igen 

(Strang & Beck-Friis, 2016). Dessutom behöver närstående känna tillit till 

vårdpersonalen, detta leder till att det skapas utrymme för att kunna prata om det 

som händer och hänt under tiden som de vårdat sin närstående. Att känna känner 

tillit och trygghet kan ge chans för närstående att kunna slappna av och har då 

möjlighet att också se till sina egna behov. Stöd till närstående kan vara på olika 

form exempelvis information om praktiska frågor som att söka ersättning eller 

närståendepenning, att få psykosocialt stöd, att kunna avlasta en stund, och veta var 

de kan vända sig vid behov (Palliationsakademi, 2017).  

Utifrån familjefokuserad omvårdnad ses familjen som ett system där alla 

familjemedlemmar påverkas av varandra, det vill säga ändring i en del kan påverka 

andra delar. Stödet från sjuksköterskan kan påverka hela system, exempelvis om 

närstående får positiva påverkan så detta kan påverka övriga familjemedlemmar på 

ett positivt sätt, även negativa påverkan kan hos en familjemedlem kan påverka hela 

familjen. Därför att ska stödet vara individuellt och anpassat (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015).  

8.5.2 Delaktighetens betydelse 

Resultatet visade att närståendes delaktigheten i patientens vård var en viktig del i 

den palliativa vården. De närstående som upplevde sig delaktiga var förberedda på 

att vårda patienten så gott de kunde. Sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en god 

relation och bjuda in de närstående på det sätt som passar närstående bäst och låter 

dem vara delaktiga. Detta eftersom närståendes delaktighet är viktigt inom vård då 

kan de ha betydande roll under vårdandet vid ett långvarigt sjukdomsförlopp. Det är 

den närstående som kan ge information om exempelvis patientens mående, om 

patienten försämrats, vad som behövs för att må bättre och vilket stöd som patienten 

behöver. (Palliationsakademi, 2017). Delaktighet i den palliativa vården bidrar till 

att närstående ska kunna hantera tiden, oron och stressen samt till en ökad känsla av 

värdighet (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010). Sjuksköterskorna har till 

uppgift att använda sin kunskap för att möjliggöra en miljö med tillit vilken i sin tur 

leder till att närstående kan känna sig trygga och delta i vården. Även delaktighet 
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kan förebygga den isolering som uppkommer vid ensamhet. Utifrån den 

familjefokuserade omvårdnaden är det viktigt att närstående ska kunna vara 

delaktiga vilket gör att närstående kan känna sig värdefulla inom systemet. Om 

närstående känner sig utanför kan det medföra att öka svårigheter av situations 

hantering. Eftersom det för närstående är påfrestande att ha en familjemedlem i 

livets slutskede. Som sjuksköterska är det viktig att även ha närståendes behov i 

fokus för att kunna erbjuda ett optimalt stöd (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

Det framkom att det fanns även närstående som upplevde att deras förmåga att 

vårda patienten i hemmet inte hade varit möjligt utan familjens och vänners 

delaktighet. När familjemedlemmar och vänner blir delaktiga kan närstående få 

hjälp och stöd av dem. Det kan leda till att närstående känner sig sedd och bekräftad 

(Pusa, Persson & Sundin, 2012). Denna ömsesidiga påverkan kan ge värdighet, 

värme, trygghet och harmoni. (Lundberg et al., 2013) Närstående kan känna sig 

utanför när de i slutändan sitter bredvid vårdpersonalen trots att de har blivit lovade 

att få vara delaktiga i den vården. Alltså närstående kan uppleva en känsla av 

isolering när de inte räknas som en värdig resurs i vårdandet (Milberg & Strang, 

2007)   

8.5.3 Upplevelse av kunskap 

Resultatet visade att närstående upplevde att sjuksköterskor som hade mer kunskap 

inom palliativ vård ingav dem trygghet och förtroende. Närstående uppgav att de 

inte kunde klara av den sorgfulla tiden utan sjuksköterskans stöd.  

Kunskapsbrist kan leda till lidande och göra skada. Utbildning och handledning kan 

stärka sjuksköterskans förståelse för sin egen roll. Även detta kan hjälpa 

sjuksköterskan att uppfatta faktorer som kan påverka närstående vilket ökar känslan 

av begriplighet samt att det professionella förhållningssättet stärks (Taleghani, 

Shahriari & Alimohammadi, 2018; Svensk sjuksköterskeförening, 2019). En 

kompetent sjuksköterska kan identifiera olika symtom och tillstånd. Men även 

vårdkvalitet kan försämras om vården utföras av en personal med liten 

arbetslivserfarenhet (Devlin & McIlfatrick. 2010). Det är viktigt att sjuksköterskor 

använda sin kunskap för att skapa trygghet. Utifrån familjefokuserad omvårdnad ska 

ses familjen som ett system. Som sjuksköterskor ska ha ett systematiskt perspektiv 
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på familjen vilket betyder att det finns kunskap om familjen situation, balans, 

förändringar, dynamik, stagnation, osäkerhet och trygghet. Därför ska mötas 

familjen som en enhet, vilket detta ger möjlighet att närstående inbjudas och tillåts 

att vara involverad i problemidentifiering, problemlösning och beslut som påverkar 

hela familjen. Dessutom kan det bidra att skapas en möjlighet där allas unika 

resurser och kompetens tas tillvara (Benzein, Hagberg & Saveman, 2008). 

Därför är det viktigt att närstående få information om patientens sjukdom och 

behandling. Det hjälper till en känsla av kontroll. Sjuksköterska ska beakta och 

tänka på att stödet och lärandet till närstående ska vara på ett optimalt sätt. 

Närstående ska få lära sig hur de ska använda sin möjlighet till att ta hand om sin 

hälsa. Vården kan stödja närstående att upptäcka sin förmåga för att ta kontroll över 

sitt liv och nya situationer (Cancercentrum, 2016). 

8.5.4 Kommunikationens betydelse  

Det framkom i resultatet att kommunikation är en viktig del inom palliativ vård.  

När patienten vårdas i livets slutskede är det viktig att sjuksköterskan kommunicerar 

med närstående och informationen utbyts på ett smidigt sätt. Även en del närstående 

lyfte fram vikten av att få tydlig information om patientens tillstånd, vilket gjorde att 

de närstående hade en bättre uppfattning om vad de skulle göra och vad som skulle 

hända. 

Närstående befinner sig ofta i en svår livssituation när en familjemedlem får 

palliativ vård i livets slutskede. Det kan vara första mötet med döden för den 

närstående. Därför är detta en situation med mycket tankar och känslor, det vill säga 

att detta är en unik situation för närstående. I smband med livets slutskede ökar 

sårbarhet och ofta kan närstående bli nedstämda vilket kan leda till ångest, oro, 

hjälplöshet och känslor av osäkerhet. Vilket gör att närstående behöver en god 

kommunikation får att få bättre uppfattning av situationen och omvårdnaden av 

patienten (Andershed, 2006; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Därför ska 

sjuksköterskor använda sin kunskap för att hjälpa närstående genom att förbereda 

och ge konkreta informationen till dem. En god kommunikation mellan 

sjuksköterska och närstående kan bidra till att sjuksköterskan får bättre uppfattning 

och tydligt bild av patienten (Boroujeni, Mohammadi, Oskouie , & Sandberg, 2009). 
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Därför kommunikationen mellan sjuksköterskan, närstående och patienten är viktig i 

den familjefokuserade omvårdnaden. Sjuksköterskan bör ha god kommunikation 

med både närstående och patient vilket kan ge en känsla av tillit och trygghet 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Dessutom kan tydligheten av information, 

symtomkontroll och närståendes delaktighet förbättras vilket minskar oklarhet och 

osäkerhet (Cancercentrum, 2016). Eftersom det är påfrestande för närstående att se 

sin familjemedlem i ett palliativt skede har sjuksköterskor även till uppgift att 

förebygga depression och ångest som kan medföras av negativa känslor (Wright, et 

al, 2002). 

 

9 Slutsats 

Resultatet i denna studie beskriver hur närstående upplever den palliativa vården i 

hemmet. Det visar sig att upplevelserna hos närstående är olika vilket beror på olika 

faktorer. Kommunikation är ett viktigt begrepp inom palliativ vård. God 

kommunikation bidrar till att närstående kan känna sig trygga och delaktiga. Det gör 

det även enklare för närstående att få information kring patientens sjukdom och 

tillstånd. Även stöd från sjuksköterskorna gjorde att närstående kände sig trygga 

med vården. Stöd kan ges på olika sätt, exempelvis är det viktigt att symtomlindring 

hos patienten i tid för att närstående ska känna sig nöjda med vården. Ett annat 

viktigt stöd är det som ges efter dödsfall. Delaktighet gör att både sjuksköterska och 

närstående blir nöjda. Det är den närstående som kan ge information om exempelvis 

patientens mående och om patienten har blivit försämrad, vad som behövs i form av 

stöd och behandling för att denne ska må bättre. Resultatet kan öka kunskapen och 

ge bättre uppfattning av närståendes behov. 

9.1 Kliniska implikationer 

Det som sjuksköterskor kan ta med sig från studiens resultat är att närstående ofta 

vill vara delaktiga i vården runt om patienten. När en familjemedlem blir palliativ 

drabbas inte bara den enskilde utan det drabbar även närstående. I dagens sjukvård 

är patienten och dennes behov i centrum. Det innebär att vården gör allt för att 

tillgodose patientens behov därför är det lätt att glömma bort närstående. 
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Sjuksköterskor behöver ha goda kunskaper om vad närstående går genom vid 

palliativ vård i hemmet. Det som en sjuksköterska kan göra här är att bjuda in 

närstående genom ett gott bemötande med respekt. Ytterligare krävs det en god 

kommunikation mellan alla parter där information ges tydligt till närstående. Det är 

viktigt att informationen ges både skriftligt och muntligt vid 

kommunikationssvårigheter och att den är individuellt anpassad. Vidare är det bra 

att informera närstående vart de kan vända sig när de har frågor eller behöver stöd. 

Det är även viktigt att hjälpa närstående när de behöver det. Det kan leda till att 

närstående känner sig sedda och hörda. Det är önskvärt att sjuksköterskor arbetar på 

ett ungefärligt sätt så att variationen inte blir för omfattande. Sjuksköterskan med 

sin kunskap kan ha betydande roll och kan hjälpa familjen genom att se alla som ett 

system och tillämpa den familjefokuserade omvårdnaden.  

  

9.2 Förslag på fortsatt forskning  

Inom palliativa vården kan man hitta enormt många artiklar som kan handla om 

patienters och sjuksköterskors perspektiv. Förslag på vidare forskning är studier ur 

närståendeperspektiv för att få en bättre bild och ökad kunskap av närståendes 

uppfattningar inom den palliativa vården. Det kan leda till förbättringar i vården 

som underlättar för både patienter, närstående och sjuksköterskor.  
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Caregivers’ Confid

ence 

Caring for Relative

s in Hospice Care 

at Home: An 

Exploratory Qualit

ative Study 

Jacek T. 

Soroka,  

Katherine 

 Froggatt,  

and Sara 

Morris 

USA, 

2018,  

American

Journal of  

Hospice  

& 

Palliative 

Medicine 

För att förstå vad 

som bidrar 

vårdgivarens 

förtroende tas 

fram närståendes 

åsikter, känslor  

upplevelser. 

Beskrivande kvalitativ design. 

Fördjupade, semistrukturerade,

 öppna intervjuer 

användes som en metod för 

insamling av data. 

Narrativ dataanalys har använd 

för dataanalys. 

Det framkom 5 teman: 

-Närståendes strategi 

att hantera svåra 

situationer. 

-Symtom påverkan på närståendes 

upplevelse. 

-kommunikationens 

mellan närstående 

och sjuksköterska. 

-Patientens autonomi 

påverkar närstående. 

-Kunskap ökar 

närståendes och 

patientens  

Hög  



 

4(10) 

 

2 Supporting 

family carers 

providing end-of-

life home care: a 

qualitative study on 

the impact of a 

hospice at home 

service 

Barbara A 

Jack, 

 Mary R 

O’Brien,  

Joyce 

Scrutton, 

 Catherine 

R Baldry  

and  

Karen E 

Groves 

Storbritan

nien 2014 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Beskriva familjer 

upplevelse av 

hospice i 

hemtjänst.  

Beskrivande kvalitativ design. 

Familjemedlemmar blir 

intervjuade i semi-

strukturerade intervjuer. 

Intervjuer med Verbatim 

transkribering och tematiskt 

tillvägagångssätt.  

I resultatet framkom det 2 teman:  

-Stöd som kan öka/minska närståendes 

förtroende. 

-Tillgänglighetens inverkan på 

närståendes upplevelse av vård. 

  

Hög  

3 Quality of end-of-

life care for those 

who die at home: 

views and 

experiences of 

bereaved relatives 

and carers. 

Lees, C., 

Mayland, 

C., West, 

A., & 

Germaine, 

A. 

England  

2014 

Internatio

nal 

Journal of 

Palliative 

Nursing, 

 

Syftet är att 

utforska 

närståendes och 

vårdgivarens 

upplevelse om 

palliativ vård för 

patienter som har 

avlidit hemma. 

Beskrivande kvalitativ design. 

Metod: narrativ data som 

gjordes utifrån frågeformulärer 

som besvarades av 72 

vårdgivare och närstående om 

deras upplevelse att vårda 

patienter som har avlidit 

hemma. Sedan gjordes en 

kvalitativ dataanalys. 

Det framkom 3 teman: 

-Tillgänglighet av stöd påverkar 

närstående. 

-Kompetensen påverkar närstående 

och patienten. 

-Kommunikationens inverkan på 

närståendes upplevelse. 

Medel  
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4 What is a ‘secure 

base’ when death is 

approaching? A 

study applying 

attachment theory 

to adult patients’ 

and 

family members’ 

experiences of 

palliative home 

care 

A. Milberg, 

R. 

Wåhlberg, 

M. 

Jakobsson, 

E‐C. 

Olsson, M. 

Olsson and 

M. 

Friedrichse

n, 

Sweden 

2012 

Wiley 

Online 

Library 

Att beskriva 

familjen och 

patienten 

upplevelse av 

palliativ vård  

Tolv patienter och 14 

familjemedlemmar blir 

intervjuade. Intervjuerna 

analyserades med deduktiv 

kvalitativ innehållsanalys. 

Det framkom 3 teman: 

-Resursbrist påverkar närståendes 

upplevelse. 

-Symtomhantering/kompetens 

inverkan på närståendes upplevelse. 

-Att vara delaktig  gör skillnad på 

närståendes upplevelse.   

Medel  

5 '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 

Totman, J., 

Pistrang, 

N., Smith, 

S., 

Hennessey, 

S., & 

Martin, J. 

England  

2015 

Palliative 

Medicine 

Ur 

Familjeperspektiv

beskriver deras 

känslomässiga 

utmaningar och 

deras upplevelse 

av 

vårdpersonalen. 

Beskrivande kvalitativ design. 

Deltagarna blir intervjuade 

med semi-strukturerad 

intervjuer och transkriberades 

verbatim. Uppgifterna 

analyserades med hjälp av 

NVivo-programvara  

Det framkom 3 teman: 

-Stöd leder till en känsla av säkerhet. 

-Resursbrist inverkan på närstående 

och patienten. 

-Kunskap påverkar närstående.  

Hög 



 

6(10) 

 

6 Preparing for 

palliative 

caregiving as a 

transition in the 

awareness of death: 

family carer 

experiences 

Janze, A., 

& 

Henriksson, 

A.  

Sverige 

2014 

Internatio

nal 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Att utforska 

familjens 

upplevelse som 

ger vård om 

förberedelser 

inför att börja ge 

vård. 

Beskrivande kvalitativ 

design.Deltagare blir 

intervjuade. De berättade om 

sina tankar och förväntningar. 

Cirkulär frågor ställdes för att 

få ut så mycket information 

som möjligt. Exempel på såna 

frågor var: hur kändes det och 

på vilket sätt o.s.v. Sedan 

gjorde en kvalitativ 

innehållsanalys på all 

information som samlades in. 

Det framkom 3 teman: 

-Kommunikationens betydelse mellan 

närstående och sjuksköterska. 

-Goda kunskaper ledde till   positiva 

upplevelser för närstående. 

-Hopp var drivkraften för både 

närstående och patienten. 

Medel 

7 Caring at home 

until death: enabled 

determination 

Robinson, 

C., 

Bottorff, J., 

McFee, E., 

Bissell, L., 

Fyles, G., 

Robinson, 

C. A., … 

Bissell, L. 

J. 

Kanada  

2017   

Supportiv

e Care in 

Cancer 

Syftet med denna 

studien var att 

beskriva familjens 

upplevelser att 

vårda en 

familjemedlem 

som lider av 

avancerade cancer 

tills patienten når 

en önskat död.  

Beskrivande kvalitativ design. 

29 familjer som ville vårda en 

familjemedlem i hemmet 

genom gick en kvalitativ 

studie. Var och en familj blev 

intervjuade och hela samtalet 

spelades in för att sedan kunna 

gå tillbaka och notera. 

Det framkom 4 teman: 

-Närståendes ansvar i palliativ vården. 

-Stödets påverkan 

-Närståendes kunskap som ett 

förberedande redskap. 

-Hopp som motivation  

Högt 



 

7(10) 

 

8 The lived 

experiences of the 

Sikh population of 

south east England 

when caring for a 

dying relative at 

home. 

Cowan, M. 

M. 

Sydöstra 

England  

2014 

Internatio

nal 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Syftet var att 

undersöka 

befolkningens 

upplevelse i 

sydöstra i 

England om att 

vårda en döende 

släkting i hemmet 

utan hjälp från 

lokala sjukvården. 

Beskrivande kvalitativ design. 

Det gjordes sex intervjuer på 

engelska och punjabi språket 

eftersom några inte var så bra 

på engelska. Sedan tolkades 

från punjabi till engelska. 

Deltagarna berättade om sina 

upplevelser om att ta hand om 

en nära i hemmet. När alla 

information samlades gjordes 

en fenomenologisk tolkande. 

Det framkom 4 teman: 

-Närståendes engagemang underlättade 

att ge vård. 

-Närstående som en 

kommunikationsväg mellan patienten 

och sjuksköterskan. 

-Kommunikationssvårigheter som ett 

hinder för närstående. 

-Familjen och vänner som en resurs för 

närstående.  

Högt 
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11.4 Bilaga 4 Kategoriindelning 
 

Artikel Meningsenhet Kod Subkategori Kategori  

Preparing for palliative caregiving 

as a transition in the awareness of 

death: family carer experienc 

Communication with physicians was 

very important to the caregivers and 

they expected to obtain guidance and 

answers from them about disease and 

prognosis, as exemplified in this 

participant quote 

Att få information och 

vägledning om vård 

processer var det viktig för 

närstående. 
De visste då 

vad som 

kommer att 

hända.  

Information och 

vägledning 

Kommunikation 

betydelse  

Caring at home until death: 

enabled determination. Supportive 

Care in Cancer 
 

FCGs acknowledged that caregiving 

was challenging and a few had times 

where they wondered about 

continuing. But, when support was put 

in place, care continued at home 
 

Att vårda en familjemedlem var 

en utmaning. Stöd från 

vårdpersonal underlättade. 

Påverkan av stöd  Stödet betydelse 

The lived experiences of the Sikh 

population of south east England 

when caring for a dying relative at 

home. 
 

District nurse used to come over and 

check everything and she would take 

this back to GP. They used to be quite 

supportiv 

Närstående upplevde bra 

stöd från hemsjukvården 
Påverkan av stöd Stödet betydelse 
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11.5 Bilaga 5 Bedömningsmall för kvalitativa studier 
 

Poängsättning 0 1  2  3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat=3p) 

saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt  

Metod      

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven knapphändig medel Utförlig 

Urval (Antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God  

Palliativ vård Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse 

för resultatet 

Analys saknas/ ja Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 

Saknas  Låg  Medel  Hög  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna    

Resultat      

Frågeställningen 

besvarad 

Nej  Ja    

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning 

etc.) 

Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) 

Saknas Mindre bra Bra   
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Diskussion      

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel  Tydlig  

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

Saknas  Låg  God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser      

Överensstämmelse med 

resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel  God  

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas   

TOTAL POÄNG (max 

48 p) 

P P P P 

Grad I: 80%    P: 

Grad II: 70%    %: 

Grad III: 60%    Grad: 

 


