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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård fokuserar på att förbättra livskvaliteten för anhörig och närstående, 

som står inför livshotande sjukdom. Stöd skall erbjudas under och efter bortgången. 

Närstående kan utgöras av vänner, maka, make eller andra viktiga personer i den anhörigas 

liv. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa närståendes upplevelser av palliativ 

vård i hemmet. Metod: En litteraturöversikt innehållande 14 vetenskapliga originalartiklar 

med kvalitativ och mixad studiedesign. Studiernas resultat analyserades utifrån en manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Databassökningar genomfördes i 

CINAHL och PubMed. Resultat: Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet kunde 

innebära positiva och negativa aspekter, närståendes livssituation förändrades och ansågs 

stundvis svår. En god relation med sjukvården skapade lugn och trygghet medan en dålig 

relation resulterade i frustration, osäkerhet och hjälplöshet. Tiden efter den anhörigas 

bortgång kunde se olika ut beroende på hur väl förberedda närstående var. Trots negativa 

upplevelser såg närstående tillbaka på tiden med stolthet och glädje över att spendera den 

sista tiden med sin anhöriga. Diskussion: Sjuksköterskan bör sträva efter att upprätta en god 

relation med närstående. Genom interventioner med individer i liknande situation kan 

negativa isoleringsmönster antas brytas. Tröst kan förmedlas genom familj, vänner och 

sjukvårdspersonal. Samtalen kunde underlätta att sätta ord på känslor. Slutsats: Då 

sjuksköterskan agerar lyssnande, bekräftande och icke dömande skapas förutsättning för en 

god relation. Sjuksköterskeutbildning på grundnivå bör i större omfattning fokusera på 

relationsskapande och kommunikation, för att möta anhöriga och närstående i livets 

slutskede. 

Nyckelord: anhörigvårdare, litteraturöversikt, palliativ vård, relationer, sjukvård i hemmet, 

upplevelser. 
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Introduktion 

År 2011 beräknades ca 20,4 miljoner människor globalt vara i behov av palliativ vård, en stor 

majoritet av dessa människor var över 60 år och de dominerande sjukdomarna var hjärt–och 

kärlsjukdomar, cancer, KOL, HIV och diabetes (World Health organisation [WHO], 2014). 

Drygt 90 000 personer avlider årligen i Sverige, uppskattningsvis bedöms 80 % av dessa 

individer vara i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2018).  

Bakgrund 

Palliativ vård definieras som ett ”förhållningssätt som skall förbättra livskvaliteten för 

patienter och dess närstående som står inför livshotande sjukdom, genom förebyggande och 

lindrande, genom tidig identifiering och adekvat bedömning och behandling av smärta, 

fysiska, psykosociala och existentiella besvär” (WHO, 2019). Detta går i linje med 

Socialstyrelsens definition, som menar att ett palliativt förhållningssätt innebär att 

tillsynliggöra individens psykiska, fysiska, sociala och existentiella behov, där ett stöd även 

skall erbjudas närstående. Detta förhållningssätt grundas på en helhetssyn på individen. 

Stöd ges för att kunna leva med värdighet och välbefinnande in i livets slutskede. Syftet med 

denna vårdform är att förebygga och lindra lidande hos den drabbade individen. 

Information beskrivs som en viktig del för den sjukas möjlighet till beslutsfattande och 

delaktighet i vården. Vårdinsatserna ges i synnerlighet av ett multiprofessionellt team som 

kan tillgodose individens olika behov (Socialstyrelsen, 2018).  

Detta sammanfattas i de fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på och benämns 

symtomkontroll, vilket innebär att lindra smärta och andra symtom med hänsyn till 

individens integritet och självständighet. Teamarbete, vilket innefattar flera yrkesprofessioner 

inom vården, till exempel läkare och sjuksköterskor. Kommunikation och relation, skall 

befrämja individens livskvalitet genom kommunikation och relation mellan team, patient 

och dess närstående. Stöd till närstående, stöd ska erbjudas närstående under sjukdomen samt 

efter inträffat dödsfall (SOU 2001:6).  

När sjukdomstillståndet nått en punkt då bot eller kurativ behandling inte längre är möjlig 

skall ett brytpunktssamtal äga rum. Det innebär att patient och närstående tillsammans med 

läkare diskuterar patientens tillstånd, behov och önskemål i livets slutskede. En viktig 
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komponent i samtalet är patientens tillgång till information, vilket skapar möjlighet att fatta 

självständiga beslut om hur den sista tiden skall se ut. Den palliativa vården bedrivs inom 

olika vårdformer och delas upp i allmän palliativ vård samt specialiserad palliativ vård. Den 

allmänna palliativa vården omfattar insatser där basal kunskap och kompetens anses vara 

tillräcklig. Den bedrivs främst på sjukhus och inom kommunala vårdinrättningar i 

samverkan med primärvården. Specialiserad palliativ vård bedrivs då sjukdomstillstånd och 

symtom bedöms svåra och komplexa, även livssituationen kan inverka. Dessa insatser utförs 

av multiprofessionella team, med särskild kompentens och utbildning som främst bedrivs 

inom slutenvårdsplatser, benämnt hospice samt specialiserad palliativ sjukvård i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Hemmet som vårdplats 

Enligt en undersökning av Palliativa registret 2015 dör cirka en tredjedel av alla människor i 

Sverige på sjukhus (Socialstyrelsen, 2016). Dock har de två senaste decennierna inneburit 

ökade möjligheter till medicinsk hjälp i hemmet och vården av svårt sjuka och döende har 

gradvis flyttat från sjukhusen till särskilda boenden och egna hemmet (Socialstyrelsen, 

2013a). Att vårdas hemma i ett palliativt skede har blivit allt vanligare, men hur kan ett hem 

definieras? Tanner, Tilse och De Jonge (2008) beskriver hemmet som en plats med personlig 

och social betydelse, där individen kan uttrycka sig själv. Ett hem skapas genom personliga 

inslag och materiella ting som har betydelse för den boende. Dyck, Kontos, Angus och 

McKeever (2005) talar om hemmet som en plats där individen skall känna trygghet, kontroll, 

integritet och komfort. Gomes, Calanzani, Gysels, Hall och Higginson (2013) menar att allt 

fler önskar att spendera sin sista tid i hemmet. Att vårdas palliativt i hemmet innebär både 

för och nackdelar för den sjuka och närstående. Fördelar kunde innebära att det vardagliga 

livet fortlöpte någorlunda normalt trots omständigheterna. Mer tid kunde spenderas med 

familjemedlemmar och en känsla av samhörighet i familjen upplevdes starkare. Fördelar 

sågs med att inte behöva rätta sig efter besökstider och andra rutiner, som i större 

utsträckning förekommer i sjukhusmiljö (Morris, King, Turner & Payne, 2015). I samband 

med sjukdom kan hemmets betydelse komma att ändras. Modifiering av utrymmen, 

installationer av medicinsk utrustning och annan nödvändig anpassning krävs för att vård 

skall kunna genomföras i hemmet (Dyck et al., 2005; Morris et al., 2015).  
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Att vara närstående 

Begreppet närstående avser i första hand familjen, det kan omfatta make och maka, sambo, 

nära vän, barn, föräldrar och syskon (Socialstyrelsen, 2013b). I denna litteraturöversikt 

ämnar författarna nyttja begreppet närstående för de individer inom familjen som utför 

vårdinsatser. De sjuka eller döende individerna benämnas anhöriga. 

Att ha en familjemedlem som står inför livets slut kan orsaka flera negativa känsloyttringar 

och innebära förändrade familjeroller (Andershed, 2006). Att vara närstående kan medföra 

ett stort ansvarstagande kring den drabbades vård och planering i form av olika 

vårdinsatser, hjälp med dagliga aktiviteter, emotionellt stöd och vara resurs för sjukvården. 

En annan del av ansvaret kan innebära beslutstagande kring de olika insatser som utförs 

(Partanen, Lemetti & Haavisto, 2018). Situationen kan innebära ett ökat behov av stöd till 

anhörigvårdarna. Att bli förbisedd som närstående är förekommande, de kan känna sig 

otillräckliga och dåligt förberedda att axla sin roll som vårdare. Det kan ha negativ 

psykologisk påverkan (Kristjanson & Aoun, 2004).  

Sjuksköterskans roll 

För att kunna ge god vård vid livets slut till anhöriga och närstående, krävs engagemang och 

ambition från sjuksköterskan, där goda kunskaper fodras för att uppnå detta. Sjuksköterskan 

måste vara flexibel och ibland kunna nyttja mindre traditionella arbetsmetoder för att ge 

ökad och eller bibehållen livskvalitet. Det krävs ett gott samarbete mellan sjuksköterska, 

anhörig och närstående för att upprätthålla en god vård (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Att möta närstående vid vård av en svårt sjuk anhörig kräver ödmjukhet och medvetenhet. 

Sjuksköterskan ser sig som kompanjon, vars mål är att ge stöd och trygghet. Att se och vara 

medveten om rådande familjestruktur ökar sjuksköterskans chans att förstå den närståendes 

perspektiv och behov (Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin, 2014). En annan viktig aspekt är 

vårdandet av individer från annan kulturell bakgrund. Förändringar i befolkningen innebär 

nya utmaningar som måste tas i beaktning (Socialstyrelsen, 2016). Sekse, Hunskår och 

Ellingsen (2018) beskriver hur sjuksköterskan generellt spenderade mycket tid med den 

sjuka, vilket ansågs vara är en förutsättning för att upprätta tillit och förtroende mellan 

parterna. Det beskrivs hur sjuksköterskan ofta företräder anhöriga och närstående som en 

form av advokat. Det kan innebära förtydligande av information från andra 
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sjukvårdsinstanser eller stödja patienten att tala kring ämnen som ansågs svåra. Även basal 

omvårdnad är en del i de många uppgifter som åligger sjuksköterskan i vård kring den 

döende patienten.  

Teoretisk anknytning 

Antonovskys teori: känsla av sammanhang och mening bygger på tre bärande komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet som tillsammans utgör begreppet KASAM. 

Begriplighet syftar till i vilken utsträckning individen upplever yttre och inre stimuli som 

gripbara och förnuftiga. En person med hög grad av begriplighet kan möta oväntade 

händelser, situationer och överraskningar på ett bättre sätt. Oönskade händelser som krig, 

död och misslyckanden kan förekomma, men denna individ förmår i högre utsträckning 

göra dem gripbara. Hanterbarhet avser till vilket grad individen har resurser att möta de 

påfrestningar han eller hon utsätts för. Resurserna kan utgöras av egna egenskaper men 

avser även omgivningen i form av hustru, maka, vänner, kollegor, Gud eller andra individer 

i personens sociala nätverk. En hög grad av hanterbarhet minskar risken att känna sig som 

ett offer för rådande omständigheter eller tycka livet behandlar en orättvist. Den sista 

komponenten är meningsfullhet och betraktas som KASAMS motivationskomponent. Den 

syftar till att beskriva och utreda till vilken grad individen upplever att livet har en 

känslomässig innebörd, trots de utmaningar individen ställs inför. När en person med hög 

känsla av meningsfullhet utsätts för något svårt och prövande, drar sig inte personen från att 

konfrontera problemet, utan söker mening i den och försöker ta sig igenom det svåra med 

värdigheten i behåll (Antonovsky, 1991, s. 37 – 41).  

Problemformulering 

Att ha en anhörig som drabbats av obotlig sjukdom och står inför livets slut kan för många 

antas kännas obegripligt och svårt att hantera. Det kan väcka känslor och frågor som är svåra 

att möta och påverkar sannolikt flera aspekter av både den anhörigas och närståendes liv. 

Att vårdas palliativt i hemmet har blivit allt vanligare, vilket innebär nya utmaningar för 

allmänsjuksköterskan. I dessa situationer är det av betydelse att sjuksköterskan har kunskap 

såväl ett förhållningssätt som möjliggör ett gott bemötande, god vård och ett värdigt avslut 

för den döende såväl efterlevande. Denna litteraturöversikt ämnar beskriva närståendes 
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upplevelser av palliativ vård i hemmet, för att öka kunskapen och förståelsen för de 

utmaningar allmänsjuksköterskan ställs inför i sin yrkesroll.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i 

hemmet. 

Metod 

Design 

En allmän litteraturöversikt med kvalitativ design valdes. Den syftar till att kartlägga 

kunskapsområdet inom ett visst ämne eller problem som rör omvårdnad. Det innebär att 

redan befintlig forskning undersöks och studeras inom ett avgränsat område, för att skapa 

uppfattning om vad som utforskats. Relevant forskning utgörs av kvalitativa originalstudier, 

som systematiskt har granskats och analyserats för att identifiera mönster och teman, 

likheter och olikheter som sedan sammanställs för att utgöra litteraturöversiktens resultat 

(jmf. Friberg, 2017, s. 141 – 149). 

 

 

Inklusions – och exklusionskriterier 

Inkluderade studier var originalartiklar med kvalitativ och mixad studiedesign, i syfte att 

belysa och utvidga förståelsen för det valda fenomenet. Artiklar som inkluderades berörde 

palliativ vård i hemmet, närståendes upplevelser av att ha eller haft en anhörig i livets slut, 

var skrivna på engelska, förde ett etiskt resonemang och- eller var etiskt granskade, 

tillsammans med samtycke från deltagarna. Studierna var peer – reviewed, som enligt 

Östlundh (2017, s. 79) innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklar äldre än 15 år exkluderades tillsammans med studier där deltagarna var under 18 

år, där vården uteslutande bedrevs på sjukhus, hospice eller inom särskilt boende, bedömdes 

vara av låg kvalitet efter kvalitetsgranskning samt studier som endast fanns tillgängliga mot 

betalning.  
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Litteratursökning 

I denna litteraturöversikt nyttjades databaserna The Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature [CINAHL] och Public Medline [PubMed] som datainsamlingskällor. Då 

syftet med sökningarna var att hitta studier som belyste närståendes upplevelser av palliativ 

vård i hemmet nyttjades Mesh – termerna: palliative care, home nursing, home care services och 

terminal care. Termerna kombinerades med fritextorden: end of life care, family caregivers, 

informal caregivers, attitudes, home care, och experience samt CINHAL headings: family attitudes. 

Booleska sökoperatorerna AND och OR har också nyttjats för att finna relevanta träffar 

(Östlundh, 2017, s. 72–73). Två sökningar genomfördes i Cinahl och resulterade i 197 

respektive 98 träffar. Den tredje sökningen genomfördes i Pubmed, med samma termer som i 

första sökningen på Cinahl, här nyttjades dock variation i avgränsningarna för att specifikt 

urskilja studier som publicerats från 20170101 till nutid, då antalet träffar ansågs stort utan 

dessa avgränsningar. Sökningen resulterade i 145 träffar. För översikt av sökord, 

avgränsningar och träffresultat se Tabell 1 i Bilaga 1. 

 

Urval, Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Inkluderade artiklar har ändamålsenligt svarat på litteraturöversiktens syfte, där fokus låg 

på närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet. Studiernas relevans bedömdes till 

stor del på hur väl de svarade på studiens syfte. För att göra en bra relevans och 

kvalitetsgranskning genomfördes fyra moment för varje enskild sökning. Initialt lästes titeln 

för att snabbt ge en uppfattning om vad som kunde sorteras bort, sedan lästes abstraktet som 

gav en sammanfattning av studiens innehåll. De artiklar som blev kvar lästes sedan i sin 

helhet, om studien fortfarande bedömdes svara på syftet, kvalitetsgranskades den under 

sista fasen. Samtliga studier kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017, s.187 – 188 bilaga III), 

granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier, som innehåller ett 

frågeformulär bestående av 14 frågor för kvalitativ forskning, respektive 13 frågor för 

kvantitativ forskning. Studier med mixad metod granskades utifrån båda mallar, för att 

ingripa både kvalitativa och kvantitativa data som kunde vara av relevans för 

litteraturöversiktens syfte. Författarna valde att poängsätta tillfredställande svar med 1 

poäng. Poängintervall enligt följande för kvalitativ forskning, 0 – 7 poäng = låg kvalitet, 7 – 

10 = medel, 10 – 14 = hög kvalitet. För kvantitativa studier, 0 – 6 = låg kvalitet, 6 – 9 = medel 
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och 9 – 13 = hög kvalitet. Efter litteratursökningarna i CINAHL gick 32 studier vidare efter 

att titel och abstrakt lästes. Ur de 32 studierna identifierades sju artiklar som dubbletter och 

25 återstod efter tredje urvalet. Efter genomförd kvalitetsgranskning inkluderades 13 studier 

och 12 förkastades från sökning 1 (S:1) och 2 (S:2). I tredje sökningen som utfördes i PubMed 

identifierades sex studier, varav fem dubbletter från S:1 och S:2 i CINAHL, en ny studie 

tillkom efter urval tre och inkluderades efter kvalitetsgranskning. Resultatet i denna 

litteraturöversikt baseras på 14 vetenskapliga artiklar, 13 studier med kvalitativ 

forskningsmetod och en med mixad metod. Studierna är utförda i Sverige (n=5), Danmark 

(n=1), Norge (n=1), Storbritannien (n=2), Singapore (n=1), Kanada (n=2), Australien (n=1), 

Sydkorea (n=1). Översiktstabell av inkluderade artiklar se Bilaga 2.  

 

Analys 

Studier med kvalitativ design analyserades på manifest nivå enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innehållsanalys. Att analysera på manifest nivå, innebär att identifiera det synliga och 

uppenbara i texten utan att tolka den underliggande meningen av dess innehåll.  

Inledningsvis började författarna läsa artiklarna i sin helhet för att få en djupare förståelse för 

dess innehåll. Därefter fördelades studierna och lästes enskilt upprepade gånger för att 

identifiera data, relevant för litteraturöversikten syfte. Meningsbärande enheter 

identifierades och färgkodades enskilt, för att sortera och göra materialet mer 

lättöverskådligt. Diskussioner fördes kring författarnas fynd av likheter och skillnader. I 

nästa steg kondenserades meningsbärande enheter gemensamt, vilket innebar att delar av 

texten reducerades utan att förlora dess centrala innehåll. Därefter skapades koder 

gemensamt, som syftade till att beskriva de kondenserade materialets innehåll med ett eller 

få ord. Slutligen skapades subkategorier och kategorier utifrån koder med liknande innehåll. 

Koderna kom att utgöra fem subkategorier: vård av en döende anhörig, påverkan av en ny 

livssituation och förändrade relationer, som tillsammans kom att utgöra kategorin Att bli 

anhörigvårdare. Subkategorierna: Positiva erfarenheter och negativa erfarenheter, kom att utgöra 

kategorin: Mötet med vården. Den tredje kategorien kom att benämnas: Efter den anhöriges 

bortgång. För exempel på analysförfarande se Figur 2. För översikt av resultatets uppbyggnad 

se Figur 3. 
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  Figur 2. Exempel på analysförfarande 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

 

En rädsla över att lämna den sjuke 

anhörige ensam resulterade i 

isolering för den närstående, som 

sällan lämnade hemmet. Närstående 

lämnade hemmet under korta 

perioder (Fisker et al., 2007). 
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vårdpersonal (Jo et al., 2008). 

 
Rädsla att lämna den 

anhörige ensam 

resulterade i isolering. 

 

 

 
 

Brister i 

informationsöverföring 

mellan närstående och 

personal 

 

 

Isolering 

 

 

 

 

 

Bristande 

kommunikation 

 

 

Påverkan av 

en ny 

livssituation 

 

 

 

Negativa 

erfarenheter 

 

 

Att bli 

anhörigvårdare 

 

 

 

 

Mötet med 

vården 

 

Etiska överväganden 

De studier som inkluderats i litteraturöversikten var granskade av etisk kommitté, eller förde 

tydligt etiskt resonemang tillsammans med samtycke från studiernas deltagare. Författarnas 

förförståelse tillsammans med egna åsikter och – eller uppfattningar skall inte påverka eller 

förvränga litteraturöversiktens resultat, utan ett objektiv förhållningssätt ska prägla arbetet. 

Citat har redovisats på ursprungsspråk, för att säkerställa tillförlitlighet och minimera risken 

för missuppfattning.  

Resultat 
 

   Figur 3. Översikt av resultatets uppbyggnad 

 Kategori. Subkategori. 

Att bli anhörigvårdare Vård av en döende anhörig 

Påverkan av en ny livssituation 

Förändrade relationer 

Mötet med vården Positiva erfarenheter  

Negativa erfarenheter  

Efter den anhöriges bortgång 

Resultatet visar hur närstående lever i rädsla och osäkerhet. Vardagen dikteras ofta av den 

anhörigas behov, vilket leder till isolering. Sorg, depression, frustration och emotionell 

utmattning kunde upplevas som en del av vårdandet. En god relation mellan närstående och 

sjukvårdspersonal innebar delat ansvar, vilket gav avlastning. Bristande information och 
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antaganden från sjukvårdspersonalen resulterade i känslor av osäkerhet och hjälplöshet. 

Närstående kunde uppleva dubbel förlust, i form av egen identitet samt den anhöriges 

bortgång. Närstående visade större uppskattning för sitt eget liv och beskriver lycka över att 

få delat den sista tiden med sin anhörige.     

 

Att bli anhörigvårdare 

Vård av en döende anhörig 

När en anhörig drabbas av allvarlig och obotlig sjukdom fanns en förväntan från anhöriga 

att närstående skulle axla rollen som vårdgivare. Sjukvårdspersonalen uppfattades se detta 

som en självklarhet, om en önskan att få vårdas hemma var uttalad av den anhöriga 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). För andra kunde valet att vårdas hemma vara en fråga 

om möjlighet, snarare än en ett medvetet beslut och ett antagande om att det var den 

anhöriges önskan (Hunstad & Svindseth, 2011). Rädsla och oro för ekonomi, bristande 

medvetenhet om tillgång till sjukvård, moraliska skyldigheter och familjeplikt var andra 

faktorer som kom att leda fram till rollen som anhörigvårdare (Cowan, 2014; Leow & Chan, 

2017; Lee, Lee & Lee, 2019). Att vara närstående till någon med obotlig sjukdom innebar att 

bli konstant medveten om döden. Denna vetskap fanns alltid med i bilden och upplevdes 

skrämmande. Närstående upplevde sig spända, alltid redo för att något skulle inträffa och 

påverkade flera aspekter av livet (Janze & Henriksson, 2014; Brännström, Ekman, Boman & 

Strandberg, 2007; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). Att leva i konstant osäkerhet kring 

framtiden kändes frustrerande och svårt. Närstående kände sig otillräckligt förberedda för 

rollen som vårdgivare och förstod inte alltid vad som krävdes av dem, eller i vilken 

utsträckning. Osäkerhet förekom då närstående upplevde otydlig information från hälso- 

och sjukvården kring innebörden av palliativ vård i hemmet (Janze & Henriksson, 2014; 

Hunstad & Svindseth, 2011). Perioder av allmän försämring, smärta, fatigue och illamående 

upplevdes svåra att bevittna och hantera för närstående. De anhörigas fysiska tillstånd kom 

att påverka närståendes känsla av stress och hjälplöshet. (Zapart, Kenny, Hall, Servis och 

Wiley, 2007; Hunstad & Svindseth, 2011; Leow & Chan, 2017). I tuffa perioder av sjukdomen 

tog närstående rollen som stöttepelare. De gav uppmuntran, stöd, hopp och mod till sig 

själva och sina anhöriga (Munck et al., 2008).  
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Påverkan av en ny livssituation 

Från hopp om bot och överlevnad till insikt om att döden var oundviklig upplevdes 

emotionellt krävande och svårt. Det beskrevs av närstående som en gradvis övergång och 

resulterade i djupa diskussioner med den anhöriga (Hunstad & Svindseth 2011). När 

närstående möttes av nyheten att inget längre fanns att göra kunde det resultera i kaos och 

panik. Vardagslivet kom att förändras i takt med den anhörigas mentala och fysiska 

försämring. En rädsla för de anhörigas tillstånd fanns hela tiden med i bilden och dikterade 

närståendes vardag. Det upplevdes begränsa möjligheten till återhämtning, vila och egna 

intressen (Munck et al., 2008; Fisker & Strandmark, 2007; Bränsström et al., 2007). Närstående 

kom att spendera majoriteten av sin tid med att vårda sina anhöriga. Det begränsade 

möjligheten att jobba, vilket skapade ekonomisk oro och förvärrade befintlig utmattning (Lee 

et al., 2019; Zapart et al., 2007). Närstående upplevde ilska och svårigheter att inse hur deras 

liv helt förändrats (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007). Isolering beskrevs som en direkt 

följd till ansvarstagandet av den anhöriga (Fisker & Strandmark, 2007; Brännström et. al, 

2007; Cowan, 2014; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010; Lee et. al, 2019). 

Närstående beskrev en ständig kamp att få vardagen att gå ihop och vikten att bevara 

hemmets atmosfär och rutiner, trots rådande omställningar (Brännström et al., 2007). I takt 

med progressiv sjukdom uppfattades hemmet likt en institution, fylld med utrustning och 

personal, dygnets alla timmar. Hemmets betydelse kom att förändras till följd av anhörigas 

behov. Närstående beskrev hur all aktivitet blev bunden till ett rum, vilket resulterade i 

känslan av att leva i ett vakuum (Fisker & Strandmark, 2007). Skilda uppfattningar om hur 

vården skulle utföras kom att leda till dispyter inom familjen. Det kunde förstärka redan 

existerande stress och betraktades i vissa fall vara större börda än vårdandet i sig. 

Närståendes reaktioner och agerande uppfattades främmande i vissa situationer. Trötthet 

och utmattning kunde leda till ilska mot andra familjemedlemmar (Leow & Chan, 2017; 

Carlander et al., 2010). 

Närstående beskrev hur deras roll som anhörigvårdare kunde innebära negativa 

känsloyttringar som depression, sorg, frustration, emotionell utmattning och rädsla för 

framtiden (Zapart et al., 2007). En närstående beskriver: 
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”I am her nurse, her cook, her driver, her cleaner. In other words, I replace everybody including the 

nurse because I [am] giving her also the injections … I am completely exhausted, not physically as 

much as the other way.” (Zapart et al., 2007, s. 102). 

Oro kunde kopplas till närståendes egen osäkerhet. Frustration uppstod i situationer då 

närstående inte visste hur de skulle agera. Humöret uppfattades likt en berg och dalbana, 

beroende på rådande omständigheter. Närstående uttryckte sorg för det faktum att deras 

anhörigas tid var begränsad och deras livskvalité ansågs försämrad. Skuldkänslor kunde 

förknippas med bristande tid för den anhöriga (Leow & Chan, 2017). 

 

Förändrade relationer 

Då närstående tog rollen som anhörigvårdare, förändrades också deras förhållande och 

relation till varandra. Närståendes egen emotionella känslighet ökande, vilket kunde leda till 

svårigheter att möta sin partners emotionella behov. Då sjukdomstillståndet uppfattades 

göra anhöriga svaga och sårbara, togs rollen som den starka i förhållandet. Närstående 

åsidosatte egna behov och känslor för att inte lägga börda på den anhörige (Janze & 

Henriksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Hunstad & Svindseth, 2011). I relationer 

kunde behovet av emotionell tröst delas och tillgodoses mellan närstående och anhörig. Det 

kunde inbringa lycka att samtala om deras gemensamma liv och det som uppnåtts 

tillsammans (Fisker & Strandmark, 2007). När döden accepterades som ett faktum av 

närstående och anhöriga, kom det leda till intimitet som tidigare varit okänd. Det initierade 

även samtal kring viktiga beslut (Hunstad & Svindseth, 2011). Närstående såg 

kommunikation som en viktig del av relationen. Att kunna ha en öppen, rak och tydlig 

dialog ansågs nödvändigt för att kunna fatta gemensamma beslut. Trots relationens svåra 

och utmanande perioder beskrivs positiva erfarenheter av upplevelsen, i form av stärkt 

relation mellan parterna (Jo et al., 2007). Även banden till övrig familj stärktes till följd av 

tiden de spenderat tillsammans (Leow & Chan, 2017).  

Mötet med vården 

Positiva erfarenheter 

Närstående såg positivt på hälso- och sjukvårdens medverkan, det upplevdes skapa lugn 

och trygghet. Närstående menar att utan deras stöd hade de känts sig ensamma, sårbara och 

förvirrade (Jack, O`Brien, Schrutton, Baldry & Groves, 2014). När en god relation skapats 
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mellan närstående och sjukvårdspersonal kunde ansvaret fördelas. Närstående kände hur de 

hade en egen stödjande roll samtidigt som sjukvården fanns tillgänglig om situationen 

upplevdes ohållbar. Det fanns en trygghet i att veta att sjuksköterskan hade det 

övergripande ansvaret (Linderholm & Freidrichsen, 2010). Sjukvårdspersonalens medverkan 

spelade en viktig roll i både närståendes och anhörigas liv. De kunde i vissa fall betraktas 

som en del av familjen, speciellt i perioder som var extra krävande (Hunstad & Svindseth, 

2011). En närstående beskriver: 

”The nurses and the doctor were very important to us. Without their support in the difficult periods I 

do not think we could have coped...” (Hunstad & Svindseth, 2011, s. 400).  

Närstående beskrev interaktionen med sjukvården som viktig för att tillgodoses praktiskt, 

informativt och terapeutiskt stöd. Det skapade en känsla av uppmuntran och minskade 

pressen att hantera situationen. När kommunikation mellan sjukvårdspersonal och 

närstående ansågs god, skapades förutsättning att bättre förstå innebörden av rollen som 

anhörigvårdare. Det medgav även förutsättning att ställa frågor, vidare uttrycktes 

tacksamhet mot sjukvårdpersonalen för deras insatser kring den anhöriga (Jo et al., 2007; Lee 

et al., 2019; Mohammed et al., 2018). 

Negativa erfarenheter 

Då närstående inte lyckats bygga god relation till sjukvårdspersonalen kände de sig 

utelämnade, sårbara och hjälplösa. Otydlig kommunikation, bristande vägledning och 

outtalade förväntningar, kom att leda till en känsla av osäkerhet och frustration. Närstående 

upplevde brister i både kommunikation och informationsöverföring mellan dem och 

vårdpersonalen. Konkret stöd kunde saknas i vissa situationer, vilket ökade redan befintlig 

börda för de närstående (Linderholm & Freidrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Jo et al., 2007). 

En närstående beskriver följande: 

”Sometimes, I was desperate. I said: ‘‘I cannot manage anymore. I cannot stand it.’’ Then they said: 

‘But we are here. We are on the way over.’’ But you know they came for him but were not here for me. 

They came for [the suffering relative] and administrated his medicine and took care of him. But when 

they were here at home I felt left out. Then I was not part of it anymore" (Linderholm & Freidrichsen, 

2010, s. 32).  

Långa avstånd till den döendes hem kunde begränsa möjlighet till vård och kvaliteten på 

den. Det resulterade i att närstående inte bad om hjälp med mindre problem (Munck et al., 
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2008). Närstående menar att sjukvården kunde vara strukturerad på ett sätt som inte alltid 

tillät kontinuitet, det innebar att vården kunde utföras av flera olika personer, vilket 

orsakade stress hos närstående. Svårigheter förekom då närstående upplevde 

sjukvårdsystemet komplext och svårnavigerat (Mohammed et al., 2018). Närstående kände 

sig otillräckliga när sjukvårdspersonalen gjorde antaganden om att de hade kunskap, som de 

i själva verket saknade. Närstående beskriver att de önskat mer än bara praktisk hjälp, de 

kände sig förbisedda och uttryckte en önskan om att personalen borde tagit deras kunskap i 

beaktning (Carlander et al.,2010; Linderholm & Freidrichsen, 2010; Hunstad & Svindseth, 

2011). Allmänläkaren kunde förknippas med negativa erfarenheter. Närstående beskrev hur 

läkaren enbart agerade när situationen var ohållbar och gjorde sällan hembesök. I vissa fall 

kunde diagnos ställas över telefon (Cowans, 2014). 

 

Efter den anhöriges bortgång 

När den anhöriga avlidit kom närståendes egen situation att förändras, från att ha en viktig 

och stöttande roll till att inte längre vara behövd. Bortgången kunde innebära en känsla av 

att ha blivit utnyttjad under vårdtiden och nu fråntagen sin viktiga uppgift. Den initiala 

tiden efter bortgången beskrevs likt ett vakuum, där känslor som tomhet och ensamhet 

förekom och orsakade isolering, depression, sömnsvårigheter och måltidsproblematik. 

(Linderholm & Freidrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007). Dödsfallet kunde ha olika 

betydelse för närstående, beroende på hur väl förberedda de var. Somliga upplevde 

bortgången som oorganiserad och förhastad, medan andra menade att det gick stillsamt till, 

som ett resultat av en bra planering (Mohammed et al., 2018). Känslor av skuld förekom då 

närstående blickade tillbaka på tillfällen de visat tecken på svårigheter med sin vårdarroll 

inför den anhörige (Lee et al., 2019). En närstående beskriver följande: 

”Back then, from time to time, I would grab him and cry out, lamenting “honey, I’m so tired. …At    

least, you have me here taking care of you, but when I get sick, there will be nobody around for me.” 

Then, he would say “yes, I’d better die now so that you don’t have to live this way.” Why did I say that 

to the one who was already dying?” (Lee et al., 2019, s. 49).  

Tiden efter den anhörigas bortgång kunde se olika ut. Närstående kunde se mening i att 

snabbt återgå till vardagen genom att exempelvis jobba. De kunde finna tröst i vänner och 

kollegor. Andra närstående blev paralyserade till följd av sorgen. I dessa fall ansågs nya 
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rutiner vara en viktig del i sorgeprocessen (Fisker & Strandmark, 2007). Närstående kunde 

ofta besöka den anhöriges gravplats eller ta fram bilder för att minnas tillbaka (Lee et al., 

2019; Fisker & Strandmark, 2007). Tröst och styrka kunde också sökas genom tro och 

religion. Det spelade en viktig roll under krävande perioder av vårdandet men även efter 

dödsfallet (Cowan, 2014; Hunstad & Svindseth, 2011; Lee et al., 2019; Leow & Chan, 2017). 

Närstående kunde antingen ångra hur de vårdat den anhöriga, eller trösta sig själva genom 

att intala sig att de gjorde det bästa av situationen och se tillbaka på tiden med stolthet (Lee 

et al., 2019). Trots bortgång av en nära anhörig kunde närstående känna en viss lättnad att 

befrias från det ansvar vården inneburit och den anhörigas lidande (Linderholm & 

Freidrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007). Närstående beskrev hur de kände större 

uppskattning för sitt eget liv efter att ha spenderat den sista tiden med sin anhöriga. 

Erfarenheten förändrade deras syn på livet, hur lycka kom från att spendera tid med sina 

nära och hur de blev starkare personer efter erfarenheten (Carlander et al., 2010; Leow & 

Chan, 2017). Närstående var mycket nöjda att ha bemästrat vården i hemmet, och uttryckte 

glädje över att möta den anhöriges önskan att få spendera sin sista tid i hemmet och ge något 

tillbaka (Leow & Chan, 2017; Fisker & Strandmark, 2007; Zapart et al., 2007; Hunstad & 

Svindseth, 2011).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt nyttjades databaserna CINAHL och PubMed som primära 

datainsamlingskällor. Polit och Beck, (2017, s. 92 – 95) menar att dessa databaser har ett stort 

utbud av forskning inom ämnet omvårdnad och medicin. Författarna upplevde CINAHL ge 

flest relevanta träffar inom valt ämne och syfte. Samma sökord användes i båda databaserna, 

dock nyttjades viss variation i avgränsningarna på PubMed eftersom antalet träffar var stort. 

I PubMed söktes bara artiklar publicerade mellan åren 2017 – 2019, det kan ha inneburit att 

relevanta studier fallit bort. Variation i avgränsningar var: publication date, ej avgränsning i 

språk, journal article samt Peer reviewed, då den inte är valbar i PubMed.  

I litteraturöversiktens resultat inkluderades 14 studier, varav 13 inhämtades från CINAHL 

och en från PubMed. Östlund, (2017 s. 67) menar att CINAHL främst innehåller information 

inom omvårdnadsvetenskap och PubMed främst forskning inom medicin (ibid.). Det kan 
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vara en orsak till ojämn informationsinhämtning mellan databaserna, dock påträffades 

dubbletter. Det kan anses vara en svaghet att inte inkludera studier med kvantitativ design i 

litteraturöversiktens resultat. Polit och Beck (2017, s. 12) menar att kvalitativ forskning syftar 

till att förstå människor levda upplevelser, genom datainsamling och analys av narrativa och 

subjektiva underlag (ibid.). Då syftet var att belysa upplevelser, ansågs kvalitativ forskning 

bäst avspegla och svara mot det valda syftet. Samtliga studiers datainsamling utfördes 

genom intervjuer, därav finns större möjlighet att förstå upplevelsen, därför togs ett 

gemensamt beslut att exkludera kvantitativ forskning. Studier inom ett femtonårsintervall 

inkluderades, det kan anses vara både en styrka och svaghet. Ett bredare tidsintervall ansågs 

kunna ge bättre uppfattning om forskningsläget och möjlighet att identifiera eventuella 

skillnader under en längre period. Författarna anser att förståelse för nuet grundar sig i en 

förståelse för dåtiden. Inga större skillnader identifierades avseende känslor och upplevelser, 

oberoende publikationsår inom tidsintervallet. Polit och Beck (2017, s. 560) menar att 

överförbarhet grundar sig i hur olika fynd kan appliceras till andra grupper eller sättas in i 

ny kontext (ibid.). Det kan antas vara en styrka att hälften av studierna var genomförda i 

Norden, varav 9 av 14 studier utförda inom Europa. Ett antagande om tillgång och liknande 

struktur av sjukvård kan göras inom de nordiska länderna, vilket skulle kunna stärka 

överförbarheten. Dock identifierades likartade fynd i övriga studiers resultat, där 

upplevelser och erfarenheter har delats utifrån samma kontext (hemmet). En svaghet var att 

författarna inte tagit hänsyn till fördelning mellan män och kvinnor, relation till döende och 

ålder> 18 år, vilket skulle kunna återspegla olikheter. Litteraturöversiktens trovärdighet vilar 

på författarnas urval, kvalitetsgranskning, relevansbedömning och analysprocess. 

Kvalitetsgranskningens mål var att identifiera de studier som bedömdes vara av högst 

kvalité och ha en väl beskriven metod. En noggrann genomgång av inkluderade studiers 

metod gav förståelse hur resultatet strukturerats, hur datan analyserats, om det ansågs vara 

en lämplig metod för studiens syfte. Inga subkategorier skapades under kategorin ”Efter den 

anhöriges bortgång” då analysprocessen visade liknande huvudfynd. Författarna menar att 

det fanns otillräckliga data som beskrev skillnader av närståendes upplevelser efter 

bortgången, vilket motiverade till att behålla materialet inom en och samma kategori.   

En styrka är att sökstrategierna och urvalsprocessen är noggrant redovisade i tabell och 

fritext, vilket gör sökningarna replikerbara. I litteraturöversikten nyttjades Fribergs (2017, 
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s.187 – 188, bilaga III) granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier. 

Författarna utformade ett eget poängsystem för att värdera studiernas kvalitet, det kan anses 

vara en svaghet då endast tre nivåer av kvalitén redovisades, vilket kan vara missvisande. 

Vid eftertanke hade flera nivåer kunnat utformas, som exempelvis mellan till hög, vilket 

hade representerat studiens faktiska värde tydligare. En styrka är att analysprocessen 

redovisas i fritext och med tabell för att ge läsaren förståelse för de olika stegen. 

Analysprocessen ansågs stundvis utmanande då författarna inte nyttjat Graneheim och 

Lundmans (2004) innehållsanalys tidigare. Det ansågs vara en styrka att återge citat på 

ursprungsspråk, då risken för missuppfattning och feltolkning kan minska. Författarna anser 

att citat kan öka litteraturöversiktens trovärdighet, vilket stärks av Graneheim och Lundman 

(2004) som beskriver att trovärdighet och överförbarhet kan uppnås och öka genom att 

presentera relevanta citat från transkriberad text. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i 

hemmet. Litteraturöversiktens resultat visade att närstående upplevde sig oförberedda att 

anta rollen som vårdare. Moralisk skyldighet och en pliktkänsla mot familjemedlemmen var 

faktorer som kom att leda till rollen. Närståendes vardag och känslor kom till stor 

utsträckning att påverkas av deras anhörigas tillstånd. Rädsla för att lämna den anhöriga 

ensam resulterade i isolering och minskad tid för sig själv. Närstående tog rollen som 

stöttepelare och prioriterade ofta bort egna känslor och behov. Sjukvårdens insatser kunde 

uppfattas olika. God kommunikation och relation ansågs uppmuntra, stärka och förtydliga 

närståendes roll, medan bristande kommunikation förvärrade redan befintlig oro och 

frustration. Trots negativa känslor och erfarenhet kunde närstående se tillbaka på tiden med 

en känsla av stolthet över att ha klarat uppgiften. Familjeband kunde förstärkas och livet fick 

en ny mening.  

Att bli anhörigvårdare 

Litteraturöversiktens resultat visar att närstående i stor utsträckning kände sig oförberedda 

att anta rollen som anhörigvårdare, det kunde medföra osäkerhet kring innebörden av sin 

roll och vad framtiden skulle innebära. Då närstående möttes av nyheten att inget längre 
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fanns att göra uppstod kaos och panik. Mason och Hodgkin (2019) menar att den nya rollen 

var associerad med bristande kunskap, praktisk erfarenhet, emotionell stress och sorg. Det 

nya ansvarstagandet ansågs i flera fall överväldigande (ibid.). Att mötas av en nyhet som 

vänder upp och ner på tillvaron anser författarna kunna vara svår och obegriplig. Det 

innebär sannolikt nya krav och förändringar som är svåra att förbereda sig på. Antonovsky 

(1991, s. 39) menar att individens begriplighet i olika situationer påverkas av vilken grad han 

eller hon upplever inre och yttre stimuli som gripbara och förnuftiga. Har individen en hög 

grad av begriplighet när en hemsk nyhet tillkännages, kan händelsen hanteras och uppfattas 

på ett bättre sätt, trots att den omfattar död av en nära anhörig. Närstående som upplevde 

kaos och panik som initial reaktion hade förmodligen en lägre grad av begriplighet, vilket 

gjorde situationen mindre gripbar. Bristande kunskap och insikt i den nya rollen kan kopplas 

till Antonovskys (1991, s. 40) beskrivning av hanterbarhet som avser till vilken grad 

individen har resurser till sitt förfogande att möta svåra situationer. Resurserna kan utgöras 

av egna egenskaper men även av individer i den närståendes omgivning. I en metasyntes av 

Fringer, Hechinger och Schnepp (2018) beskrivs hur bristande resurser inom familjen och 

utanför familjens nätverk kan leda till en känsla av hjälplöshet, medan tillgång till resurser 

gör situation mer hanterbar. Antonovsky (1991, s. 40) menar att en högre grad av 

hanterbarhet minskar risken att se sig själv som ett offer för den betungande situationen. 

Resultatet visar hur olika faktorer kunde leda fram till rollen som anhörigvårdare. För vissa 

handlade det om en känsla av plikt, för andra kunde rollen tas till följd av förväntan från den 

anhöriga att få vårdas i hemmet. Robinson, Bottorff, McFee, Bissell och Fyles (2017) menar att 

rollen som anhörigvårdare och möjligheten att vårdas hemma var förknippad med kärlek, 

respekt, plikt och möjligheten att få uppfylla den anhöriges önskan. Det stärks ytterligare av 

Wallerstedt, Andershed och Benzein (2014) som beskriver hur närstående antog rollen för att 

uppfylla en uttalad önskan. Rollen antogs också till följd av bristande alternativ och 

betraktades då likt moralisk plikt. Bristande alternativ kunde grunda sig i otillräcklig 

närvaro från sjukvården och resulterade i mer ansvarstagande för de närstående.  

Resultatet visar att närstående upplevde finansiell osäkerhet, oro för framtiden och en 

ständig medvetenhet om döden. De kände sig spända och redo för att något skall inträffa.  

I en review av Andershed (2006) beskrivs hur närstående befinner sig i en utsatt situation, 

vilket bidrar till ökad sårbarhet. Situation kan medföra negativa känsloyttringar som oro, 
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rädsla, ekonomisk osäkerhet samt oro för framtiden och dess innebörd. I Kristjanson et al. 

review (2004) beskrivs anhörigas diagnos innebära en ökad rädsla av förlust och 

medvetenhet om döden för närstående. Resultatet visar hur närståendes vardag i stor 

utsträckning kom att dikteras utifrån den anhörigas behov och tillstånd. Det kom att leda till 

isolering och minskad social kontakt. Rollen som anhörigvårdare kom att uppfattas fysiskt 

och psykiskt utmattande och innebar begränsad möjlighet till vila och återhämtning. 

Närstående åsidosatte egna känslor och intressen som konsekvens av vårdandet. McDonald 

et al. (2018) och Morris et al. (2015) menar att vårdandet påverkar flera aspekter av den 

närståendes liv. Vårdandet ger fysiska påföljder som utmattning och fatigue. Psykiska 

påföljder är ofta kopplade till närståendes osäkerhet kring sjukdomsförloppet. De beskriver 

hur egna känslor åsidosattes för att ge emotionellt stöd till den anhörige. De psykiska och 

fysiska bördorna påverkade även den sociala tillvaron. Närstående upplevde bristande 

energi att socialisera sig, vilket skapade en känsla av isolering. Detta stärks ytterligare av 

Sjölander, Hedberg och Ahlström (2011) som menar att dagliga aktiviteter fick organiseras 

utifrån den anhörigas rådande tillstånd. Det begränsade möjligheten att planera framåt, 

vilket således begränsade vardagen. Då närstående spenderade majoriteten av sin tid att 

vårda, resulterade det i minskad social kontakt och tid till egna intressen. Författarna anser 

att minskad social kontakt och isolering till följd av vårdandet kan påverka närståendes 

förmåga till hanterbarhet. Holm, Henriksson, Carlander, Wengström och Öhlen (2015) menar 

att stöd från vänner, kollegor och övrig familj ansågs viktigt för att hantera situation. 

Antonovsky (1991, s. 40) beskriver hur resurser kan utgöras av individer i det sociala 

nätverket. Författarna upplever att situationer då närstående avskärmas och isoleras från 

omgivningen, kan det sociala sammanhanget utmanas, vilket skulle kunna leda till minskad 

hanterbarhet av en redan ansträngd situation. Resultatet visar hur relationen mellan 

anhöriga och närstående kom att förändras då vårdandet innebar nya roller. En ökad 

känslomässig närvaro upplevdes, vilket kunde initiera samtal om deras liv. Närstående lade 

sina egna känslomässiga behov åt sidan för att lämna utrymme för den anhörige. Detta 

bekräftas av Fringer et al. (2018) som menar att relationen mellan parterna ofta blev intimare 

och starkare. Samtalen handlade ofta om deras tidigare relation, vilket kunde leda till 

tillfredställelse eller ifrågasättande av relationens utveckling. Samtalen möjliggjorde bättre 

förståelse för varandras hopp, känslor och frustrationer. McDonald et al. (2018) menar att 
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närstående tillgodosåg den anhöriges emotionella behov. De upplevde en ökad empati, 

bortsåg egna känslor och undvek gärna konflikter.  

Mötet med vården 

Resultatet visar att god kommunikation och relation mellan närstående och personal 

skapade lugn, trygghet och tydlighet. Närstående förstod i större utsträckning vad som 

krävdes i rollen som anhörigvårdare. Interaktionen ansågs viktig för att tillgodoses praktiskt, 

informativt och emotionellt stöd. Sekelja, Butow och Tattersall (2010) menar att den sociala 

interaktionen med sjukvårdsteamet var en av de viktigaste aspekterna i den palliativa 

vården. Den präglades av respekt och förståelse mellan parterna. Det fanns en känsla av 

trygghet att ha tillgång till sjuksköterskans information och praktiska kunskap. Utan stöd 

från sjukvården hade situationen varit omöjlig. Pusa et al. (2014) betonar vikten av att 

sjuksköterskan bekräftar och involverar närstående i vård och beslutsfattande, detta anses 

kunna ge avlastning om befintlig börda finns. För att ömsesidig förståelse ska uppnås bör 

sjuksköterskan sträva efter att förstå, men även bli förstådd. Sjuksköterskan kan stärka 

närståendes självförtroende genom information och praktiskt stöd. Benzein och Saveman 

(2008) menar att då sjuksköterskan lyssnade aktivt, utan att döma eller avbryta, kände sig 

närstående bekräftade. Att dela med sig av sin situation ansågs positivt och upplevdes lätta 

bördan, vilket kändes befriande. Henriksson, Benzein, Ternestedt och Andershed (2011) 

beskriver även hur interventioner med andra närstående i liknande situation ansågs 

hjälpande. Möjligheten att få dela känslor, tankar och erfarenheter i en icke dömande miljö, 

ansågs positivt och frigörande. Henriksson, Årestedt, Benzein, Ternestedt och Andershed 

(2012) undersöker i sin kvasistudie effekten av utbildning i stödgrupper. Studiens deltagare 

bestod av en interventionsgrupp (n=78) och en kontrollgrupp (n=47). Interventionsgruppen 

fick vid 6 tillfällen specifik utbildning relaterat till palliativ vård, medan kontrollgruppen 

fick traditionellt stöd. Effekten av utbildningen kom att mätas med frågeformulär av båda 

grupperna, innan och efter avslutad utbildning. En signifikant skillnad kunde ses då 

interventionsgruppens deltagare upplevde sig mer kompetenta (p- värde = <0,001) och 

förberedda i sin vårdarroll (p- värde= <0,001), vårdandet betraktades även mer belönande (p-

värde = <0,015) efter deltagandet i interventionen. Kontrollgruppen visade inte några 
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signifikanta skillnader avseende kompentens, förberedelse för vårdarrollen eller belönande 

känslor kring vårdandet av den anhöriga vid baslinje och uppföljning.  

Författarna anser att då sjuksköterskan kommunicerar på ett icke dömande sätt, ger 

information, bjuder in och gör närstående delaktiga kan trygghet, självförtroende, kunskap 

och stöd förmedlas. Det kan antas påverka närståendes förmåga till både begriplighet och 

hanterbarhet. Genom tydlig kommunikation, adekvat information och delat ansvar kan 

närstående antas göra situationen mer gripbar och således mer hanterbar. Möjligheten att 

dela erfarenheter med andra, antas bryta negativa mönster och isolering. Både 

sjuksköterskan och andra individer i liknande situation kan ses som en resurs för den 

närstående. Resultatet visar att närstående kände sig utelämnade, sårbara och hjälplösa när 

en god relation inte etablerats med hälso- och sjukvården. Bristande kommunikation, 

information, stöd och vägledning resulterade i osäkerhet och frustration. Ett svårnavigerat 

sjukvårdssystem och bristande kontinuitet upplevdes försvåra situationen. Detta stärks av 

Fjose, Eilertsen, Kirkevold och Grov (2018) som menar att närstående kände sig utelämnade 

när dem inte var bekanta med sjukvårdssystemet. De förstod inte vad som förväntades av 

dem, vad de kunde förvänta sig, eller vem man skulle kontakta. Närstående fick själva ta 

initiativ för att få information. Robinson et al. (2017) och Fjose et al. (2018) beskriver hur 

bristande kontinuitet försvårade vården kring den anhöriga. Bristande kontinuitet och dålig 

uppföljning kunde leda till att hjälpen avsades och resulterade i större börda och ansvar för 

närstående. I en review av Ventura, Burney, Brooker, Fletcher och Ricciardelli (2014) skildras 

hur bristande kommunikation och kontinuitet kan försvåra möjligheten att skapa relation 

mellan närstående och sjukvårdspersonal. Mason och Hodgkin (2019) menar att otydlig 

information kom att leda till osäkerhet och otillräcklig förberedelse, medan tydlighet kunde 

göra närstående införstådda och mer praktiskt förberedda för rollen som anhörigvårdare. 

Seamark et al. (2014) menar att otydlig planering och ansvarsfördelning kan orsaka stress. 

Enligt Ventura et al. (2014) önskar närstående mer information om sjukdomen, dess 

progression, klarhet i rollen som anhörigvårdare och dess innebörd, praktiskt stöd för att 

hantera symtom och information om alternativa läkemedel.  
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Efter den anhöriges bortgång 

Resultatet visar att närståendes egen situation förändras efter den anhöriges bortgång. Den 

initiala tiden efter bortgången kunde kantras av känslor som ensamhet och tomhet. I en 

review av Funk et al. (2010) beskrivs hur känslor av sorg och ensamhet ökade efter förlusten 

av den anhörige. Trots att den jobbiga och intensiva perioden av vårdandet hade upphört, 

kvarstod de smärtsamma känslorna som kunde förvärras och beskrivs förödande. 

Närstående beskriver behovet av uppföljning och stöd från sjukvården.  

Enligt Socialstyrelsen (2018) ska närstående erbjudas efterlevandesamtal i samband med, 

eller en tid efter bortgången. Det syftar till att låta närstående dela sina tankar och 

reflektioner kring dödsfallet. Samtalet kan ge stöd och indikation för fortsatt behov av 

kontakt med sjukvården. Resultatet visar att dödsfallet kunde upplevas olika beroende på 

hur väl förberedda närstående var. En metaanalys av Wallerstedt et al. (2014) stärker att 

närstående upplevde bortgången olika, beroende på hur kommunikationen genomfördes 

inom familjen och med sjukvården. När familjen hade en öppen dialog kring livet och 

döden, förenklade det planeringen kring den sista tiden, vilket innebar att närstående 

frågade om information. Detta resulterade i att närstående var väl förberedda inför 

bortgången och upplevde den som lugn och odramatisk.  

Resultatet visar att närstående kunde se mening i att snabbt återgå till vardagen. Tröst och 

styrka kunde sökas genom vänner, kollegor, gud eller religion. Viss lättnad kunde upplevas 

då ansvaret av vårdandet och den anhörigas lidande var över. Detta stärks av Millberg och 

Strang (2011) som menar att tröst och stöd kunde erhållas genom familj, vänner och 

sjukvårdspersonal. Samtalen kunde hjälpa närstående att sätta ord på känslor vilket 

upplevdes avlastande och hjälpande. Samtal förenklade närståendes förmåga att hantera 

situationen, praktiskt och existentiellt. Resultatet visar att närstående kände tillfredställelse 

över att ha bemästrat rollen som vårdgivare, de kände glädje över att få ge något tillbaka till 

sin anhöriga och såg vårdandet som meningsfullt. Författarna anser att tillfredställelse inte 

enbart behöver upplevas efter den anhöriges bortgång, utan kan finnas närvarande under 

pågående vård. Detta bekräftas Henriksson, Carlander och Årestedt (2015) som i sin studie 

undersöker anhörigvårdares känsla av tillfredställelse under pågående palliativ vård. 

Studien syftar även till att jämföra om skillnad förekommer bland män (n=49), kvinnor 
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(n=76) och ålder. Enkätundersökningen bestod av 10 frågor, där varje fråga kunde 

poängsättas mellan 0–4. Noll motsvarar (inte alls tillfredställande) och fyra (mycket 

tillfredställande). Närstående kände störst tillfredställelse av att bara finnas hos den 

anhöriga, följt av att vara hjälpsam och vara den som vårdade. Känslan fördelades jämt 

mellan män (medelvärde=28,2) och kvinnor (medelvärde=29,5). Dock förekom signifikanta 

skillnader mellan yngre (<65 år, medelvärde=30,1) och äldre anhörigvårdare (>65 år, 

medelvärde= 26,4), där yngre i större utsträckning upplevde en högre grad av tillfredställelse 

(p=0,008).  

Funk et al. (2010) beskriver närståendes erfarenheter som givande, med upplevelser av 

stolthet, tillfredsställelse, meningsfullhet och uppskattning för livet. De kände en tydligare 

självbild och hur de växte som person efter erfarenheten. Detta kan kopplas till Antonovskys 

(1991, s. 40 – 41) begrepp meningsfullhet som syftar till att utreda till vilken grad individen 

känner att livet har känslomässig innebörd, att problem, krav och utmaningar livet ställer 

individen inför ändå är värda att investera energi och engagemang i. Att ha hög grad av 

meningsfullhet innebär inte att negativa händelser gör individen opåverkad, men dessa 

upplevelser gör inte heller att individen drar sig undan, utan konfronterar, söker mening och 

gör det bästa för att klara av den. Författarna anser att närstående kan uppleva begränsning i 

både begriplighet och hanterbarhet, men ändå känna hög grad av meningsfullhet. 

Närstående uttrycker glädje för den sista tiden de haft med sina anhöriga, vilket talar för att 

de måste se meningsfullhet i att försätta kämpa och inte dra sig undan situation, oavsett hur 

krävande den upplevdes vara. De såg mening i att ge något tillbaka till sina anhöriga, vilket 

antas vara en drivande komponent i en stundvis fragmenterad vardag. Sjukvården har ett 

viktigt ansvar under den pågående palliativa vården och efter dödsfallet. 

Efterlevandesamtalet och sjuksköterskans stöd kan vara en hjälpande resurs för närstående, 

att finna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i ny livssituation.  
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Slutsats 

Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet präglas av både positiva och negativa 

aspekter. Då sjuksköterskan agerar lyssnade, bekräftande och icke dömande skapas 

förutsättning för goda relationer, vilket främjar möjligheten till delaktighet och 

beslutsfattande i vården. Bristande relation och kommunikation med sjukvården resulterade 

i osäkerhet, frustration och en känsla av hjälplöshet. Att utbyta åsikter, tankar och 

erfarenheter med andra närstående i liknande situation ansågs frigörande och hjälpande. 

Interventioner med fokusgrusgrupper kan utgöra resurs för närstående och verka för att 

bryta isoleringsmönster. Goda kommunikativa förberedelser inom familj och med 

sjuksköterskan resulterade i en mindre dramatisk bortgång. Att vårdas palliativt i hemmet 

har blivit allt vanligare, det innebär således ett ökat krav på sjuksköterskan att möta problem 

och behov anhöriga och närstående har. Sjuksköterskeutbildning på grundnivå bör i större 

omfattning förbereda blivande sjuksköterskor för mötet med den döende patienten och dess 

närstående, genom övning och utbildning i relationsskapande och kommunikativa 

färdigheter. Framtida forskning bör fokusera på att identifiera förbättringsområden inom 

den palliativa vården i hemmet, för att möjliggöra god vård in i livets slutskede.  
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Bilaga 1: Tabell 1. Översikt av databassökningar                                                                     S. 1 (1) 

Datum/databas 
 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval*1  Urval*2  Urval*3 Urval*4 Valda/Förkastade Artikel 

S:1 
190909/Cinahl 

( palliative 
care OR 

end of life 
care ) AND ( 

family 
caregivers 

OR informal 
caregivers ) 

AND ( 
experience 

OR 
attitudes ) 

AND ( 
home care 
OR home 
nursing ) 

Limiters - 
Abstract 

Available; 
Published Date: 

20040101-
20191231; 

English 
Language; Peer 
Reviewed; Age 
Groups: Adult: 
19-44 years, 
Middle Aged: 
45-64 years, 
Aged: 65+ 

years, Aged, 80 
and over 

197 197 38 21 21 11/10 Jo et al. (2007); 
Cowan (2014); 
Jack et al. (2014); 
Mohammed et al. 
(2018); Lee et al. 
(2019); Zapart et al. 
(2007); Janze & 
Henriksson (2014); 
Linderholm & 
Freidrichsen (2010); 
Munck et al. (2008); 
Brännström et al. 
(2007); Carlander et 
al. (2010)  

S:2 
190909/Cinahl 

( palliative 
care or 

terminal 
care ) AND ( 
home care 
services or 

home 
nursing ) 

AND ( 
family 

attitudes or 
experiences 

) 

Limiters - Full 
Text; Published 

Date: 
20040101-
20191231; 

English 
Language; Peer 
Reviewed; Age 
Groups: Adult: 
19-44 years, 
Middle Aged: 
45-64 years, 
Aged: 65+ 

years, Aged, 80 
and over, All 

Adult; 
Language: 

English, 
Swedish 

98 98 21 4 
(7D 
från 
S1.) 

4 2/2 Hunstad & Svindseth 
(2011);  
Fisker & Strandmark 
(2007) 

S:3 
190909/Pubmed 

((((palliative 
care OR 

end of life 
care)) AND 

(family 
caregivers 

OR informal 
caregivers)) 

AND 
(experience 

OR 
attitudes)) 

AND (home 
care OR 
home 

nursing) 

Filters: Journal 
Article; 

Abstract; 
Publication 
date from 

2017/01/01 to 
2019/12/31; 

English; 80 and 
over: 80+ years; 

Adult: 19+ 
years; Adult: 
19-44 years; 

Aged: 65+ 
years; Middle 
Aged + Aged: 

45+ years; 
Middle Aged: 
45-64 years; 
Young Adult: 
19-24 years 

145 145 16 1 
(5D 
från 

S1+S2) 

1 1 Leow & Chan 
(2017) 

            *Urval 1: Artiklarnas titel lästes, *Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, *Urval 3: Hela artikeln lästes,  

            *Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades.             S1=Sökning 1, S2=Sökning2, S3=Sökning3. D=Dubblett  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod/Datainsamling/Analys Huvudresultat Poäng/

Kvalité 

Brännström et.al.  

2007 

Sverige 

Syftet var att belysa 

betydelsen av att vara 

en nära anhörig till en 

person med kronisk 

hjärtsjukdom med 

avancerad palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ 3(1) Fenomenologisk hermeneutisk. 

Narrativ intervju. 

Tematisk analys. 

Ansvarstagandet innebar en börda för 

närstående, men reducerades när ansvaret 

delades med palliativa sjukvårdsteamet. 

Närstående fann trygghet med att få hjälp i 

hemmet. Närstående kände en ständig oro 

att något skulle inträffa. Närstående 

upplevde isolering till följd av den 

anhöriges sjukdom. De beskriver vikten av 

hemmets betydelse och att behålla rutiner. 

10/Hög 

Carlander et. al. 

2010 

Sverige 

Syftet var att utforska 

situationer i vardagen 

som utmanar 

anhörigvårdarnas 

självbild när de 

vårdar en döende 

familjemedlem i 

hemmet. 

Kvalitativ 10(1) Deskriptiv. 

Djupintervjuer 

Tolkande analys 

 

Närstående upplevde förändrade 

beteenden i sig själva. Trötthet och 

utmattning manifesterade i ilska mot andra 

familjemedlemmar. Beskriver situationer 

som utmanar deras möjlighet till intimitet 

och integritet. Upplevd isolering till följd 

av ansvarstagande. Sjukvårdspersonals 

antaganden om kunskap bidrog till en 

känsla av otillräcklighet. 

12/Hög 



 
 

 

          S. 2 (5) 

Cowan 

2014 

England 

Syftet var att utforska 

och förstå Sikh 

populationen i sydöstra 

Englands upplevelser 

av att vårda en 

närstående i livets slut i 

hemmet, utan stöd från 

specialiserat palliativt 

vårdteam. 

Kvalitativ 6 Semi-strukturerade intervjuer. 

Textanalys enligt Smith et al`s 

(2009) sex steg för tolkande av 

fenomenologisk analys. 

ekonomisk oro, familjeplikt och bristande 

medvetenhet om tillgång till sjukvård var 

faktorer som kan leda fram till rollen som 

anhörigvårdgivare. Brist av stöd från 

sjukvården framkom. Isolering till följd av 

vårdgivandet. Religion/tro var betydande i 

svåra situationer. Såg positivt på 

erfarenheten.  

11/Hög 

Fisker & 

Strandmark 

2007 

Danmark 

Syftet var att belysa 

närståendes 

erfarenheter av vård i 

hemmet av en döende 

släkting samt att 

beskriva deras behov 

av palliativt stöd av 

distriktssjuksköteskan. 

Kvalitativ 8 (6) Deskriptiv fenomenologisk 

metod/analys. 

Djupintervjuer. 

Beskriver ett förändrat vardagsliv till följd 

av den anhörigas mentala och fysiska 

försämring. Rädsla för anhöriga tillstånd, 

begränsad möjligt till återhämtning, vila 

och egna intressen förekom. Hemmet 

förändrades. Nya rutiner var en viktig del 

i sorgeprocessen. Lättnad över att slippa 

bördan av att vara informell vårdgivare.  

11/Hög 

Hunstad & 

Foelsvik Svindseth 

2011 

Norge 

Syftet var att undersöka 

vårdgivarnas syn på 

vad som bestämmer 

kvaliteten på hemvård i 

livets slut. 

Kvalitativ 7 Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Beskriver osäkerhet kring innebörden av 

palliativ vård relaterat till bristande 

information från sjukvården. Svårigheter 

att bevittna anhörigas symtom. Familjen 

kände sig stundvis förbisedda av 

sjukvården. Insikt om döden initierade 

djupa diskussioner mellan parterna. Tro 

spelade en viktig roll under tuffa perioder. 

Sjukvårdspersonalen kunde betraktas som 

en del av familjen. 

10/Hög 

 

 

 



 
 

 

          S. 3 (5) 

Jack et. al. 

2014 

Storbritannien 

 

Syftet var att utforska 

familjevårdares 

upplevelser och 

erfarenheter av 

palliativ sjukvård i 

hemmet. 

Kvalitativ 20 (10) Semi-strukturerade intervjuer. 

Tematisk innehållsanalys. 

Positivt inställa till sjukvårdens 

medverkan. Beskriver hur detta skapade 

lugn och trygghet. Beskriver hur 

självförtroendet ökade genom deras 

medverkan. Upplevde bekräftelse från 

sjukvårdspersonalen.   

12/Hög 

Janze & Henriksson 

2014 

Sverige 

Syftet med studien var 

att utforska 

familjevårdgivares 

erfarenheter av 

förberedelser för 

vårdinsatser genom 

patienters historier. 

Kvalitativ 6 Semistruktuerade intervjuer, 

Kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim & Lundman (2004). 

Beskriver att närstående kände sig 

otillräckligt förberedda att axla 

vårdarrollen. Förstod inte alltid vad som 

krävdes från dem. Upplevdes frustrerande 

att leva i osäkerhet. Då anhöriga 

uppfattades sårbara tog de närstående 

rollen som den starka. Upplevelser av 

förändrade roller, ökad emotionell 

känslighet till följd av deras partners 

humör. 

11/Hög 

Jo et. al. 

2007 

Kanada 

Syftet var att undersöka 

vårdgivarens och 

vårdtagarens 

erfarenheter av 

hembaserad palliativ 

vård. 

Kvalitativ 20(68) Semi-strukturerade intervjuer. 

 

Beskriver hur närstående la sina egna 

behov åt sidan.  

Beskriver kommunikation som en viktig 

del av relationen mellan närstående och 

anhörig. Det ansågs nödvändigt att fatta 

gemensamma beslut. God kommunikation 

med sjukvårdspersonal skapade 

förutsättningar för att förstå sin roll som 

vårdgivare. Svårt att bevittna anhörigas 

försämring.  

10/Hög 

 

 

 

 



 
 

 

          S. 4 (5) 

Lee et.al. 

2019 

Sydkorea 

Syftet var att få en 

förståelse för familjers 

erfarenheter av att 

vårda en äldre individ 

vid livets slut. 

Kvalitativ 9 Djupintervjuer. 

Fenomenologisk metod/analys. 

Beskriver hur vårdarrollen innebar en 

begränsad möjlighet till jobb, skapade oro 

och en känsla av isolering. Skuldkänslor 

mot den anhöriga då svaghet visades 

under vårdandet. Fann tröst i sin tro. 

Uttryckte tacksamhet mot vårdpersonalen. 

11/Hög 

Leow & Chan 

2017 

Singapore 

Syftet var att beskriva 

vårdgivarnas 

upplevelser av att 

vårda en närstående 

med avancerad cancer i 

hemmet i Singapore. 

Kvalitativ 19 (29) Deskriptiv metod. 

Semi-strukturerade intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Beskriver en koppling mellan närståendes 

känsla av stress och anhörigas fysiska 

tillstånd. Beskriver känsloyttringar som 

oro, frustation, humörsvängningar, skuld 

och ambivalens. Beskriver tillfredsställelse 

av att kunna vara med sina anhöriga vid 

livets slut. Vårdandet skapade starkare 

familjeband. Vårdarrollen förändrade 

närstående syn på livet. 

11/Hög 

Linderholm & 

Freidrichsen 

2010 

Sverige 

Syftet var att utforska 

hur informella 

vårdgivare upplevde 

sin roll av att vårda en 

anhörig med palliativ 

vård i hemmet vid 

livets slut under och 

efter döden. 

Kvalitativ 13 (1) Semi-strukturerade intervjuer 

Hermeneutisk analys. 

Deltagare ansåg att det palliativa 

hemvårdsteamet var en viktig tillgång. 

Närstående ansåg att det var en krävande 

roll som de inte hade någon förberedelse 

för. När en god relation till sjukvården 

skapades kunde ansvaret delas. När 

relationen till sjukvården var dålig kände 

de utlämnade och maktlösa. Tiden efter 

den anhöriges bortgång kantrades av 

ensamhet, depression och isolering. 

Närstående kände stolthet över att klarat 

av vården vid den palliativa fasen.  

12/Hög 

 

 

 



 
 

 

          S. 5 (5) 

Mohammed et.al. 

2018 

Kanada 

Syftet var att beskriva 

vårdgivares 

erfarenheter av att ge 

vård till anhöriga med 

avancerad cancer i 

hemmet, samt 

interaktionen med 

hemsjukvården. 

Kvalitativ 61 Semi-strukturerade intervjuer. 

Grounded theory. 

Tematisk analys. 

Beskriver hur viktig interaktionen med 

sjukvården är för att tillgodoses praktiskt, 

informativt och terapeutiskt stöd. Skapade 

en känsla av uppmuntran och minskade 

pressen. Svårigheter förekom även då 

närstående upplevde sjukvårdsystemet 

som komplext och svårnavigerat. God 

planeringen minskade bördan vid 

bortgång. 

11/Hög 

Munck et.al. 

2008 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

situationer som 

påverkar närmaste 

vårdgivares förmåga 

att hantera palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ 9 Semi-strukturerade intervjuer. 

Explorativ och deskriptiv design. 

Systematisk induktiv metod. 

 

Beskriver hur rädsla över anhörigas 

tillstånd ständigt var närvarande och 

dikterade de närståendes vardag. 

Begränsning av möjlighet till återhämtning, 

vila och egna intressen förekom. Beskriver 

brister i både informationsöverföring och 

kommunikation mellan de drabbade och 

vårdpersonalen 

11/Hög 

Zapart et.al. 

2007 

Australien 

Syftet var att undersöka 

informella vårdgivares 

bidrag till vården, 

vilken påverkan de har 

på andra vårdgivare 

samt vilken typ av 

support de finner 

hjälpsam. 

Mixad 

metod 

82(232) Semi-strukturerade intervjuer Närstående beskriver svårigheter med att 

bevittna anhörigas symtom vid palliativ 

vård. Beskriver hur de närstående kände 

lycka för att ge något tillbaka till sina 

anhöriga. Beskriver hur deras sociala och 

familjerelationer kunde påverkas av att 

vårda en anhörig i palliativt skede. Sorg, 

depression, frustration, emotionell 

utmattning och oro för framtiden är 

negativa känslor som anhöriga kunde 

uppleva i vårdrollen.  

8/Medel 

 
 


