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Examensarbete Omvårdnad 15 hp 
Behovet av stöd  
En litteraturstudie som syftar till att undersöka vilket stöd 

närstående som vårdar en person i palliativt skede efterfrågar.  
 

Anna Johansson, Therese Karlsson & Pernilla Lind 

 

 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Allt fler väljer att vårda sin anhöriga i hemmet och därför ökar 

behovet av ett fungerande stöd för den närstående som fungerar som 

vårdgivare. Närståendevårdare behöver ett stöd för att klara av att vårda i 

hemmet. Det är upp till professionell hälso- sjukvårds personal att ge dem 

detta stöd. Syfte: Att belysa vilket professionellt stöd närstående efterfrågar 

i deras vårdande av en person i ett palliativt skede i hemmet Metod: 
Systematisk litteraturstudie, baserad på tidigare forskning. Resultat: 
Resultatet visar att närståendevårdare efterfrågar Stöd i att få leva sina egna 

liv, stöd i att vara beredd på framtiden och Stöd för att kunna hantera 

situationen. Närståendevårdare upplever ett stöd i att känna delaktighet i 

vårdandet av den sjuke, de vill gärna utföra en vis del av omvårdnaden. De 

kände även ett stöd i att kunna kontakta professionell hälso- sjukvårds 

personal när det behövdes som mest. Om detta stöd inte fanns att tillgå så 

kände sig närståendevårdaren orolig, rädd och ensam i vårdandet. 
Diskussion: Närståendevårdaren bör ges en möjlighet i att vara delaktig i 

vårdandet men delaktigheten får inte ske på den närståendes bekostnad. 
Närståendevårdare vill även få en möjlighet att fortsätta leva sina egna liv, för 

att göra detta ville de först försäkra sig om att den sjuke personen hade det 

bra även i deras frånvaro. Slutsats: Då närståendevårdare är i behov av ett 

professionellt stöd är det av vikt att professionell personal är medvetna om att 

de behöver ett individanpassat stöd baserat på vad de efterfrågar och har 

behov av. 
 

 

 

 

Nyckelord: Palliativt skede, Professionell hälso- och 

sjukvårdspersonal, Stöd, Upplevelse, Närståendevårdare.    
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INLEDNING 

Att drabbas av livshotande sjukdom innebär många förändringar och en stor tragik för den 

sjuke. När det inte finns bot för sjukdomen drabbas inte endast den sjuke individen utan även 

hans/hennes närstående. När den sjuke vårdas i hemmet och den närstående blir den närmaste 

vårdaren kan det innebära stora påfrestningar och dennes livssituation förändras. Enligt 

Social- och hälsoministeriet (2005:31, 2006) kännetecknas närståendevårdaren av ett 

släktskap eller ett nära förhållande med den sjuke personen som vårdas. För att kunna klara av 

situationen kan närståendevårdare vara i behov av stöd från professionell hälso- och 

sjukvårdspersonal. För att kunna ge ett så bra och individanpassat stöd som möjligt syftar 

denna litteraturstudie till att undersöka vilket stöd som närståendevårdare efterfrågar.  

 

BAKGRUND 

 

Närstående till någon som är svårt sjuk 

De närståendes roll i omvårdnaden vid livets slutskede har ofta en stor betydelse för både den 

svårt sjuke personen och för hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att deras 

reaktioner, åsikter, funderingar och behov uppmärksammas och tas på allvar. Om de 

närståendes insatser möts med respekt kan det leda till ett fruktbart samarbete mellan 

närstående och professionell hälso- och sjukvårdspersonal (SOU 2001:6). Begreppet familj 

innefattar en grupp individer som är engagerade i varandras liv och framtid och har starka 

emotionella band (Wright, Watson & Bell, 2008). Familjen är de individer i en grupp som 

säger sig tillhöra familjen, blodsband är inget krav för detta (Wright & Leahey, 2009). För att 

lära känna familjen är det av vikt att skapa kontakt med varje enskilds individ i familjen 

annars kan inte en relation byggas upp med hela familjen (Wright, Watson & Bell 2008).  

Vem som räknas som närståendevårdare är något som får avgöras från fall till fall och i 

allmänhet skall sjukvårdspersonalen kunna utgå från att den som antecknas som ”närmast 

anhörig” vara den personen (SOU 2000:6).  

 

Familjer reagerar olika vid ohälsa och sjukdom, vissa familjer kan reagera med att vilja 

beskydda den sjuke personen då de tror att sjukdomstillståndet kan förvärras om denne blir 

upprörd.  Andra familjer vill hålla koll på den sjuke, se till att den följer dieter och tar sina 

mediciner. Det finns även familjer som anser att det finns ett behov av avskildhet hos den 
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sjuke och att det därför är viktigt att försöka bibehålla livet så normalt som möjligt. Individer 

reagerar på olika vis när de ställs inför nya utmaningar, det går aldrig som hälso- och 

sjukvårdspersonal att förutse vilken förändring som kommer ske till följd av en åtgärd. Varje 

unik individ har en egen föreställning om ohälsa/sjukdom och agerar därför olika till följd av 

att en familjemedlem blir sjuk. Banden i familjen kan både stärkas eller brista vid sjukdom 

(Wright, Watson & Bell 2008).   

 

Närståendevårdares roll i palliativ vård bedriven i hemmet 

Den palliativa vården skall syfta till att erbjuda stöd till de närstående genom patientens 

sjukdom och tillhandahålla hjälp med att hantera sorgen. Palliativ vård skall bedrivas genom 

ett teamarbete för att tillgodose närståendes behov (World Health Organizations, 2009). Enligt 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2001:6) bygger den palliativa vården på fyra hörnstenar 

där en av dessa hörnstenar belyser närståendes behov av stöd. Det är viktigt att stödja dessa 

närstående då de tar ansvar för en stor del av vården av den sjuke. Vården skall därför 

utformas i samverkan med de närstående. Målet är att de ska känna sig välinformerade och 

betydelsefulla.  I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdplanering framhålls 

att det är särskilt viktigt att vårdinsatserna samordnas optimalt i livets slutskede. Den 

enskildes önskemål skall vara utgångspunkten. Särskilda insatser skall göras för att erbjuda 

möjlighet till vård i hemmet eller särskilt boende. Det är också viktigt att vården utformas i 

samverkan med de närstående och att deras önskemål beaktas så långt möjligt (SOU 2000:6). 

Enligt Stajduhar, & Davies, (2005) bidrar möjligheter att den sjuke personen kan vårdas 

hemma till att vårdgivarna kan fortsätta med deras egna liv och aktiviteter när de inte behöver 

anpassa sig efter besökstider eller sjukhusregler. Andersson, Beck-Friis, Britton, Carlsson, 

Fridegren, Fürst, Strang & Willman, (1999)  anser att hemsjukvård bör bedrivas endast om 

patienten önskar detta och att den närstående är villig att ställa upp. Den egna sorgen blir 

lättare att bearbeta medan den sjuke personen fortfarande lever och både den sjuke personen 

och den närstående får tid på sig att inse vad det är som skall ske. 

 

Professionellt stöd 

Stöd beskrivs som något som skapar förutsättningar och som underlättar för vårdgivaren att 

vårda. Dessa förutsättningar kan vara information, utbildning, hjälpmedel och annan service 

(Stoltz, 2006). Statens offentliga utredningar (SOU, 2001:6) rekommenderar att 

informationen som ges till närstående tillhandahålls i både muntlig och i skriftlig form. För att 
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närståendevårdare skall kunna utgöra ett stöd för den sjuke personen krävs att denne får insikt 

i diagnos, behandling och prognos samt sina egna reaktioner.  

 

Antonovskys (1987) beskrivning på hur stöd hjälper människor hantera svårigheter i livet är 

beskrivningen av hanterbarhet. Vid en hög nivå av hanterbarhet minskar känslan av att känna 

sig som ett offer för omständigheter eller livets orättvisa. Hanterbarhet definieras som 

upplevelsen av att det finns resurser till ens förfogande. Resurser kan vara företeelser som kan 

kontrolleras själv eller av andra, make/maka, vänner, kollegor, vårdpersonal och så vidare. 

Individen kan ta hjälp av dessa resurser när den utsetts för en för hög grad av stimuli. 

Resurser är därmed det som ger individen stöd och tilltro. Alla familjer har resurser att klara 

av de problem de ställs inför. Som hälso- och sjukvårdspersonal kan det vara bra att ha 

vetskap om att genom att påminna familjen eller belysa dess resurser kan detta underlätta 

familjens problemlösningsprocess. För hälso- och sjukvårdpersonal kan det vara väsentligt att 

vara medvetna om att familjen kan utgöra en kraftfull resurs för den sjuke (Wright, Watson & 

Bell, 2008). Enligt Socialstyrelsens, (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor bör sjuksköterskor kunna kommunicera med närstående och ge stöd och 

vägledning för att ge dem en möjlighet att vara delaktiga i vårdandet och behandlingen av den 

palliativt sjuke personen. Det är även upp till legitimerade sjuksköterskor att undervisa och 

stödja närstående i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa. I den här litteraturstudien är 

professionellt stöd det stöd som kommer från utbildad hälso- och sjukvårdspersonal så som 

läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

Behov av stöd 

I Sverige har kommunen skyldigheter enligt Socialtjänstlagen (2001:453) att underlätta för 

närstående, ge stöd och avlösning. I SOU-rapport (2001:6, 2001) uppmärksammas vikten av 

att ge stöd till närstående. Stöd bör ges till närstående under sjukdomen och efter dödsfallet, 

de poängterar att näststående bör få erbjudanden om att delta i vårdandet av patienten och 

samtidigt själva få stöd under sjukdomstiden och efter att patienten avlidit. Decker, & Young 

(1991) beskriver att om inte närståendevårdare erhåller det stöd de är i behov av under sitt 

vårdande av den sjuke kan det innebära en mellanmänsklig stressfaktor för dem. Enligt 

Hasson, Kernohan, McLaughlin, Waldron, McLaughlin, Chambers, Cochrane, (2010) får 

närståendevårdaren själv söka upp information om stödet som finns tillgängligt och de blir då 

frustrerade över att professionell vårdpersonal inte finns tillgänglig i början av sjukdomen. 



  
 

  7 (37) 
 

Carter (2001) hävdar att om inte hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgänglig för att ge stöd 

resulterar detta i en ökad stress och påfrestning för närståendevårdaren.  

 

Antonovsky (1987) menar att när individen inte är medveten om vilka resurser de har till sitt 

förfogande blir individens strävan efter att hantera situationen svagare. Carter (2001) menar 

att när hälso- och sjukvårdspersonal stöttar närståendevårdare har de potential att påverka 

deras situation. Om detta är en fördel eller nackdel beror på dennes förmåga att ge stöd. 

Misslyckande med att uppfatta vad närståendevårdare uttrycker, antingen verbalt eller 

nonverbalt, kan komma att påverka stödet som hälso- och sjukvårdspersonal ger 

närståendevårdare. Lidandet och isolationen som närståendevårdare i denna situation upplever 

kan då förvärras. Rose (1997), Scott, Whyler & Grant, (2001), Milberg & Strang (2004), 

Sherwood, Given, Doorenbos & Given, (2004) anser alla att många närståendevårdare 

upplever att det kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande att vårda en person i hemmet. 

Antonovsky (1987) menar att det är väsentligt för en individ att känna meningsfullhet för att 

uppleva motivation när det gäller att hantera problem med en känslomässig innebörd som 

personen ofrivilligt ställs inför. Individer ser det som enklare att investera energi i göromål 

som är värda engagemang och hängivelse.    

 

Känsla av sammanhang  

Författarna bedömer att Antonovskys teori (1987) om känsla av sammanhang (KASAM) kan 

vara en väg till att förstå närståendevårdares behov av stöd.  Antonovsky har identifierat tre 

begrepp i sin teori – känsla av sammanhang- KASAM, som innefattar begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begripligheten syftar på upplevelsen av inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som informationen som är ordnad, sammanhängande 

och tydlig snarare än som brus – det vill säga kaotisk, oordnad och oförklarlig. En människa 

med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att 

möta i framtiden är förutsägbara, eller att om de kommer som en överraskning, åtminstone 

går att ordna och förklara. Det är viktigt att poängtera att all stimuli inte är önskvärd. Död, 

krig och misslyckanden kan förekomma men en människa med hög begriplighet förmår att 

göra dem gripbara.  Hanterbarheten definieras som hur det upplevs att det står resurser till ens 

förfogande, som hjälper en att möta de krav som ställs av de stimuli som man överösas av. 

Ens resurser kan vara saker som kan kontrolleras själv eller av andra, make/maka, vänner, 

kollegor, vårdpersonal och så vidare, de som ger en stöd och tilltro. Vid hög nivå av 
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hanterbarhet känner personen sig inte som ett offer för omständigheter eller tycker livet är 

orättvist. De anser att tråkiga saker händer i livet, men det går inte att sörja för alltid. 

Meningsfullheten betraktar Antonovsky som motivationskomponenten som står för i vilken 

utsträckning de känns att livet har en känslomässig innebörd, att en del av de problem och 

krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och 

hängivelse och är mycket mer välkomna än bördor. Alla tre begreppen påverkar varandra men 

meningsfullheten visar sig vara den viktigaste. Utan den är varken hög begriplighet eller hög 

hanterbarhet särskilt långvarig. Begripligheten räknas som den andra viktiga komponenten 

eftersom den förutsätter förståelse. Trots detta menar Antonovsky inte att hanterbarheten är 

oviktig, individens strävan efter att hantera situationen blir svagare om denne inte tror att 

resurser finns till förfogande. För att nå framgång inom problemhantering är KASAM viktigt 

i dess helhet.  

 

Begreppsdefinitioner 

I denna uppsats har författarna valt att använda begreppet närståendevårdare som är den 

person som valt att vårda en palliativt sjuk person i hemmet, vem denna person är definieras 

individuellt, det väsentliga är att de har starka emotionella band. Den sjuke personen befinner 

sig i en palliativ fas av sin sjukdom och i denna uppsats benämner författarna han/henne vid 

den sjuke personen. Palliativ vård avser den helhetsvård som bedrivs när ingen kurativ 

behandling längre är möjlig. Med begreppet hälso- och sjukvårdspersonal menar författarna 

sjuksköterskor, läkare och undersköterskor som deltar i den aktuella vården, alltså den 

professionella personalen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler väljer att vårda sina sjuka anhöriga hemma och därför behövs ett adekvat stödsystem 

utvecklas så att dessa närståendevårdare får hjälp att hantera denna situation. Sjukdom 

påverkar hela familjen och förändrar tillvaron drastiskt. Om närståendevårdare inte får stöd 

uttrycker de en ökad stress och påfrestning. Då författarna resonerar att varje individ är unik 

vore ett individuellt stöd baserat på vad närståendevårdaren efterfrågar önskvärt. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa vilket professionellt stöd närståendevårdare efterfrågar i deras vårdande 

av en person i ett palliativt skede i hemmet. 
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METOD 

Design 

En systematisk litteraturstudie syftar till att sammanfatta och kommentera alla vetenskapliga 

artiklar inom ett valt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2008). I en systematisk 

litteraturstudie finns en bestämd struktur där arbetet är en cirkulär process där alla delar 

påverkar varandra (Friberg, 2006). Istället för att fråga personer tillfrågas litteraturen i en 

litteraturstudie. En litteraturstudie påbörjades genom reflektion och informationsökning. 

Studien fortsatte sedan med värdering, analys, sammanställning samt spridning och 

tillämpning (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urval 

Artiklarna som inkluderades till litteraturstudien var vetenskapligt granskade originalartiklar, 

publicerade efter år 2000 för att erhålla de senaste forskningsrönen. De diskuterade syftet och 

var skrivna utifrån ett kvalitativt synsätt för att tydliggöra upplevelserna av vilket stöd som 

närståendevårdare efterfrågade vid deras vård av en palliativt sjuk person. Artiklarna var 

skrivna på svenska eller engelska, var etiskt godkända och peer-reviewed. I sökförfarandet 

exkluderade författarna de artiklar som handlade om hur närstående upplevde stödet när de 

vårdade ett barn under 18 år, då de upplevde det som att det var skillnad mellan stödet som en 

person som vårdade ett barn efterfrågade och det stöd en person som vårdade en vuxen 

människa efterfrågade. Alla artiklar som behandlade patientens eller professionella vårdares 

upplevelser exkluderades också.   

 

Datainsamling/ genomförande  

Datainsamlingen genomfördes under perioden 17/1-27/2, 2011. Sökningar efter vetenskapliga 

artiklar skedde i databaserna Psychinfo, Cinahl, Pubmed och Swemed+, som 

rekommenderades av Forsberg och Wengström (2008). Sökningarna genomfördes strategiskt 

och systematiskt. De sökningar som resulterade i relevanta artiklar presenteras i bilaga 1. Då 

inga artiklar som var relevanta till studien framkom i Psychinfo är dessa sökningar inte 

presenterade i sökschemat, bilaga 1. För att få fram relevanta sökord för studiens syfte 

diskuterades de gemensamt mellan alla tre författare och författarna tog även hjälp av svenska 

MeSH-termer. Författarna tog också del av vilka sökord liknande studier använt sig av. 

Sökorden användes först enskilt för att undersöka om sökorden var relevanta för ämnet i 

respektive databas, sedan kombinerades sökorden på olika vis för att i så hög grad som 



  
 

  10 (37) 
 

möjligt säkerställa att författarna skulle finna alla relevanta artiklar inom ämnesområde 

omvårdnad och psykologi. Dessa ämnesområden valdes eftersom författarna ville belysa 

upplevelser då detta beskrivs inom dessa områden. När sökorden kombinerats lästes alla titlar, 

om titeln var relevant lästes abstraktet och efter det valdes artiklar ut som var relevanta att 

läsas. De sökord som användes var: Terminal care, Professional support, Professional family-

relations, Caregivers support, Home care service, Social support, Terminally ill patients, 

Family caregivers, Palliative care, Professional support, Terminally Ill, Home health service, 

caregivers, family-relations. Sökorden användes som trunkerade termer och icke trunkerade 

termer. Se bilaga 1 där alla kombinationer och antal träffar presenteras.  

Alla relevanta artiklar lästes av samtliga författare i fulltext. Databassökningar och manuella 

sökningar resulterade i 7 vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudiens resultatdel. 

Då sökschemat var klart sökte författarna genom alla sökningar igen så att risken för att 

utelämning av väsentliga artiklar blev så liten som möjlig.   

 

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning genomfördes på samtliga artiklar utifrån Forsberg & Wengström 

(2008) checklista för kvalitativa artiklar (Bilaga 2) och en artikelmatris (Se Bilaga 3) 

sammanställdes. De vetenskapliga artiklarna delades därefter in i nivåerna hög, medel och låg 

beroende på hur checklistan uppfylldes. Kvalitén på artiklarna diskuterades i gruppen för att 

komma fram till vilken nivå artikeln tillhörde. Då vissa artiklar var svåra att bedöma som 

enbart hög eller medel använde författarna sig även av nivån medel/hög. Hänsyn togs också 

till artiklarnas forskningsetiska överväganden, kriteriet var att de skulle vara godkända av en 

etisk kommitté eller föra ett forskningsetiskt resonemang. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008) bör dessa studier prioriteras. Författarna valde att bara inkludera artiklar av hög eller 

medel kvalitet i studiens resultat. 

 

Analys 

Efter kvalitetsgranskningen lästes artiklarna av alla författare igen men med fokus på 

resultatet i artiklarna. Resultaten analyserades sedan efter Fribergs (2006) analysprocess, från 

helhet till delar till ny helhet. Helheten utgörs här av de valda artiklarna, som sedan 

sönderdelas till delar genom att meningsbärande enheter som har betydelse för syftet 

abstraheras. Författarna samlade sedan de meningsbärande enheterna i ett dokument och en 

översättning utfördes med ambitionen att inte tolka texten fel. Detta utfördes med hjälp av 
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lexikon och diskussion författarna emellan där osäkerhet uppstod. Författarna försökte 

därefter att dela in de meningsbärande enheterna i grupper som hade något gemensamt och för 

att få en överblick över dess innehåll. Dessa grupper blev: vet ej vilket stöd som erbjuds, ej 

nöjda med stödet, vet ej hur stödet ska mottas, information, vill ej ha stöd, praktiskt stöd, 

nöjda med stöd, vilket stöd som efterfrågas, emotionellt stöd, stöd i form av information och 

stöd efter patienten avlidit. Grupperna förkastades av författarna sedan då det inte stämde 

överrens med syftet i helhet och att dessa grupper inte hade nått en djupare abstraktion av 

ämnet. Författarna valde då att gå igenom alla meningsbärande enheter ytterligare en gång för 

att få en djupare abstraktion. För att komma fram till nya koder och kategorier användes det 

analysförfarandet som Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) använder som modell för att 

beskriva analysprocessen. Detta innebar att meningsenheter togs ut från artiklarna, dessa 

innehöll den meningsbärande delen av texten och var i lagom storlek för att utgöra en grund 

till analysen. Meningsenheterna kondenserades så att essensen av texten fanns kvar men i en 

kortare version, här var det viktigt att se till att inga väsentliga delar av texten försvann. Den 

kondenserade texten abstraherades sedan för att nå en högre logisk nivå. När den 

kondenserade meningsenheten abstraherades bildas en kod, det är en kort beskrivning av 

meningsenheten. Flera koder som hade liknande innehåll bildade sedan tillsammans 

kategorier. Det var här viktigt att se till att ingen data som svarar på syftet uteslöts för att den 

inte föll in under en given kategori (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Författarna satte 

då in meningsenheter, koder och kategorier i en tabell, nedan följer ett exempel: 

 

Meningsenhet Kondenserade 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Att veta att de inte var 

ensamma i deras 

vårdgivarresa och att 

hjälpen var ett 

telefonsamtal borta var 

mer viktigare för vissa 

vårdgivare än att ha 

hälsovårdgivare fysiskt 

närvarande. 

Vetskapen av att de 

inte var ensamma 

utan att hjälpen var 

ett samtal bort var 

viktigare än fysisk 

närvaro.  

De kände sig 

trygga när de 

kände att de inte 

var ensamma.  

Kontakt som 

leder till trygghet 

och säkerhet.  

 

Författarna fick då fram kategorier innefattande: Information som leder till ökad förståelse för 

personens sjukdom, behandling och framtid, Kontinuerlig information som ges så att 

närståendevårdarna kan motta, förstå och använda sig av, Närståendevårdare efterfrågar 

fysiskt, emotionellt och socialt stöd, Närståendevårdare behöver ensamtid med vårdpersonal 
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för att få information om patienten, Kontakt som leder till trygghet och säkerhet, Delaktighet i 

vården och känslomässigt stöd. När författarna sammanfattade detta resultatet insåg de att en 

djupare abstraktion skulle behövas för att få delarna till en helhet som svarade på syftet i 

litteraturstudien. Ett nytt analysförfarande gjordes genom att samtligas artiklars resultat lästes 

igenom igen för att hålla sig nära texten och författarna försäkrade sig om att inga 

meningsbärande enheter utelämnats. Denna gång gjordes en tankekarta på whiteboardtavla för 

att få en överblick över vad de meningsbärande enheterna handlade om och hur de kunde 

föras samman till en ny helhet. De slutgiltiga kategorierna blev då: Att känna sig avlastad, Att 

känna till vilket utbud av tjänster som finns tillgängliga, Erhålla kunskap om den sjuke 

personens situation, Känna att professionell sjukvårdspersonal finns tillgänglig, Att uppleva 

en delaktighet i vårdandet av den sjuke personen, Möjligheten till att tala med personal i 

enskildhet. De slutgiltiga kategorier delades sedan in i teman då författarna tillsammans med 

sin handledare såg samband mellan kategorierna. De teman som framkom blev då: Stöd i att 

få möjlighet att leva sina egna liv, Stöd i att vara beredd på framtiden och Stöd i att kunna 

hantera situationen. 

 

Författarnas förförståelse  

Författarna har lagt stor vikt vid att åsidosätta sina egna förutfattade meningar, tidigare 

erfarenheter samt kunskaper om ämnet litteraturstudien avser undersöka. I vår hittills 

begränsade yrkeserfarenhet har vi ändå träffat på närstående till palliativa patienter som kan 

ha speglat oss som professionella vårdare i vår förförståelse. Författarna kan även ha någon 

tidigare upplevelse som vårdande familjemedlem som kan ha skapat en förförståelse för de 

vårdande närstående. För att bli uppmärksamma på vilka förförståelser författarna hade skrev 

var och en ett dokument där tidigare erfarenheter, antaganden om resultat och egna tankar på 

ämnet skrev ner.   

 

Forskningsetiskt övervägande 

Ett etiskt övervägande bör göras innan en litteraturstudie påbörjas, det etiska övervägandet 

handlar om hur urvalet är gjort och hur resultatet presenterats. Studier som tas med i 

litteraturstudien bör ha ett godkännande från en etisk kommitté eller ha ett noggrant 

forskningsetiskt övervägande. Samtliga artiklar som tas med i litteraturstudien ska redovisas 

och arkiveras på ett säkert vis i 10 år. Alla resultat ska presenteras, även de som inte stödjer 

forskaren hypotes (Forsberg & Wengström, 2008). I denna litteraturstudie har författarna 
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utgått från Forsberg & Wengströms (2008) riktlinjer och endast tagit med studier som är 

granskade av en etisk kommitté. Författarna har arkiverat samtliga artiklar som använts under 

arbetets gång och har som ambition att bevara dessa i 10 års tid. Även artiklar som ej 

överensstämmer med författarnas förförståelse har inkluderats för att styrka det etiska 

övervägandet. I kvalitetsgranskningen av artiklarna valde författarna att ett kriterium för att en 

artikel skulle erhålla högre kvalitet skulle vara att artikeln var godkänd av en etisk kommitté 

eller att det förts ett forskningsetiskt resonemang. Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör 

artiklar som uppfyller dessa kriterier erhålla högre kvalitet.   

 

RESULTAT 
 

Studien visade att närståendevårdare som vårdar en person i ett palliativt skede efterfrågade 

stöd i form av Att få möjlighet att leva deras egna liv, Att ges möjlighet att vara beredd på 

framtiden och Att kunna hantera situationen. Resultatet är presenterat utifrån dessa tre teman 

och följs av underliggande kategorier.  

 

Stöd i att få möjlighet att leva sina egna liv 
 
Att känna sig avlastad  

Genom att närståendevårdare fick avlastning av hälso- och sjukvårdspersonal gavs de en 

möjlighet att fortsätta leva deras egna liv. En positiv följd av att erhålla praktisk avlastning 

visade sig vara möjligheten att vården kunde fortsätta utföras i hemmet och att detta 

underlättade deras möjlighet att hantera situationen (McLaughlin, Sullivan & Hasson, 2006). 

Ett instrumentellt stöd efterfrågades som lindrade vårdbördan genom att de erhöll assistans, 

både dag- och nattetid, med praktiska göromål (Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, 

Luker, & Widdershoven, 2003) och för att de skulle kunna vila upp sig. De upplevde då ett 

emotionellt stöd genom att deras närståendes värdighet bibehölls även när de själva inte alltid 

var närvarande (McLaughlin, Sullivan & Hasson, 2006).  

 

Vikten av att assistansen utfördes av ett mindre antal personal som kände patienten väl 

uppmärksammades av närståendevårdare.  De upplevde det negativt då för många olika 

personer från personalen var inblandade i vårdgivandet eftersom det blev svårt att hålla reda 

på alla. Överflödet av hjälp gjorde situationen svårare att hantera (Stajduhar, Martin,  

Barwich, & Fyles, 2008). 
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Att känna till vilket utbud av tjänster som finns tillgängliga 

För att hantera bördan med vårdgivandet efterfrågade närståendevårdare att få kunskap om 

vilka tjänster de kunde erhålla från hälso- och sjukvårdsteamet och hur dessa kunde användas 

(Stajduhar, Martin,  Barwich, & Fyles, 2008). De förväntade sig att denna information skulle 

ges av alla inblandade i vårdgivandet, för att inte känna sig hjälplösa och frustrerade (Wilkes, 

White, & O’Riordan, 2000).  

 

Stöd i att vara beredd på framtiden 

Erhålla kunskap om den sjuke personens situation 

Specifik information om personen som vårdades såsom sjukdomsförlopp, medicinering, 

naturliga terapier, tillgängliga mediciner, smärthantering och mediciners biverkningar 

efterfrågades för att närståendevårdare skulle känna ett stöd i omvårdnaden av den sjuke 

personen (O’Conner, Gardner, Millar, & Bennet, 2009, Wilkes, White, & O’Riordan, 2000). 

De kunde då enklare ta beslut, känna att de hade kontroll och därmed hantera vardagen bättre. 

Om information uteblev rörande patientens sjukdom och behandling så kände sig 

närståendevårdare uppgivna och hjälplösa (Wilkes, White, & O’Riordan, 2000).  

För att närståendevårdare skulle klara av att vårda en närstående i hemmet krävdes att de fick 

stöd i form av utbildning utav hemsjukvården i omvårdnaden och skötsel av den sjuke. Då 

detta uppfylldes kände de sig förberedda för vårdandet (Stajdhuar, Nickel, Martin, & Funk, 

2008, Stajduhar, Martin,  Barwich, & Fyles, 2008). Denna information var särskilt viktig när 

sjukdomstillståndet fortskred och i livets slutskede (Wilkes, White, & O’Riordan, 2000).  

 

Stöd i att kunna hantera situationen 

Känna att professionell sjukvårdspersonal finns tillgänglig 

Närståendevårdare efterfrågade bättre kommunikation, kontakt och information som helst 

skulle vara presenterad vid rätt tillfälle och på ett sådant vis så att närståendevårdaren kunde 

tillgodose sig denna (Stajduhar, Martin,  Barwich, & Fyles, 2008) till exempel så tidigt som 

möjligt för att kunna känna sig förberedd på vad som väntade framöver (McLaughlin, 

Sullivan & Hasson, 2006). Detta möjliggjorde för närståendevårdaren att kunna hantera 

situationen och vara beredd på framtiden vilket gav dem en känsla av trygghet (Stajduhar, 

Martin,  Barwich, & Fyles, 2008).  
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Närståendevårdare hade ett behov av att kunna få svar på sina frågor och funderingar av 

professionell sjukvårdspersonal för att uppleva en känsla av stöd. De ville också ha 

uppföljning av den information som gavs för att kunna tillgodogöra sig den ordentligt 

(Stajduhar, Martin,  Barwich, & Fyles, 2008).Vetskapen att det fanns någon där som lätt gick 

att få kontakt med gav en trygghet för närståendevårdaren och innebar ett stöd för dem. Att en 

sjuksköterska fanns tillgänglig dygnet runt (Borstrand, & Berg, 2009) som var lätt att nå på 

telefon och hade vetskap om den sjukes situation var viktigare än att de var fysiskt närvarande 

i vårdandet. Genom denna vetskap kände de sig inte ensamma i sin situation (Stajduhar, 

Martin,  Barwich, & Fyles, 2008). 

 

Att uppleva en delaktighet i vårdandet av den sjuke personen 

Närståendevårdare värderade att ta ansvar för den omvårdnaden av den sjuke som de kände 

att de klarade av. Delaktighet kunde dock lätt bli betungande istället för stödjande, om för 

mycket ansvar gavs till dem. De uppskattade trots detta att känna sig som en del av 

vårdteamet (Borstrand, & Berg, 2009). När närståendevårdarens egna behov åsidosattes och 

hälso- och sjukvårdspersonal fokuserade helt på patienten kände sig de inte stöttade. 

Närståendevårdarna upplevde en känsla av stöd när de ansågs som en del av vårdenheten 

(Stajdhuar, Nickel, Martin, & Funk, 2008), och fick vara en del i beslutsprocessen kring den 

sjuke personen och vara involverad i vårdandet som bekräftades genom att hälso- och 

sjukvårdspersonal visade respekt för denna medverkan. Genom detta upplevde de en 

tillfredställelse och det ledde till att osäkerheten, rädslan och oron minskade (Proot, Abu-

Saad, Crebolder, Goldsteen, et al. 2003).  

 

Möjligheten till att tala med personal i enskildhet 

Många närståendevårdare upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal lade allt fokus på att 

stödja den sjuke personen snarare än närståendevårdaren (Stajdhuar, Nickel, Martin, & Funk, 

2008). De ville ha individuell tid med personalen för att kunna diskutera den sjuke personens 

situation och få den information och det stöd som krävdes i enskildhet (O’Conner, Gardner, 

Millar, & Bennet, 2009). Om närståendevårdare inte fick tillgång till enskild tid med personal 

ledde detta till att de upplevde en brist i stödet och de kände sig inte alls stöttade i deras 

vårdgivarroll (Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, et al. 2003, Stajdhuar, Nickel, Martin, 

& Funk, 2008). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilket stöd närståendevårdare efterfrågar i 

deras vårdande av en palliativt sjuk person i hemmet. Trovärdigheten i en kvalitativ studie 

grundar sig i begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985).  

 

Genom att författarna beskriver tillvägagångssätt tydligt hjälper det läsaren att avgöra studiens 

tillförlitlighet (Lincoln & Guba, 1985). Genom att identifierat relevanta sökord till studiens 

syfte utfördes systematiska sökningar i databaserna Cinahl, Pubmed, Swemed+ och 

Psychinfo, vilka innehåller vetenskapliga artiklar inom ämnena omvårdnad och psykologi. 

Först genomfördes en sökning med alla sökord var för sig och sedan kombinerades de i olika 

kombinationer för att minimera risken att artiklar som svarar till studiens syfte utelämnats. 

Sökorden som valdes till sökningarna trunkerades för att på så sätt bredda sökningens utfall, 

om trunkeringen innebar ett försämrat sökresultat användes sökordet istället som icke 

trunkerat. För att undvika bortfall av artiklar i databassökningen besökte författarna en 

sökverkstad på Universitetsbiblioteket i Kalmar där de instruerades av kontaktbibliotekarien 

inom hälso- och vårdvetenskap. Databasernas huvudsakliga ämnesinriktning tros ha resulterat 

i att det materialet relevant för studiens syfte framkom. Begränsningen av urvalet till 

publikationer som gjorts efter år 2000 gjordes för att erhålla den senaste och färskaste 

forskningen. Författarna är medvetna om att det kan finnas relevant material publicerat innan 

år 2000 men detta material har uteslutits med hänsyn till att endast aktuell forskning var 

syftad till att inkluderas. Vid osäkerhet om en artikel var relevant eller ej lästes hela artikeln 

ett flertal gånger av alla tre författarna och dess relevans diskuterades. Från 

databassökningarna och manuella sökningar valdes 7 artiklar ut. När sökschemat var klart 

gjordes en kontrollsökning med alla sökord, för att undersöka om fler relevanta artiklar 

tillkommit eller utelämnats. Den sista sökningen genomfördes den 27 februari 2011.  

Artiklarna granskades med Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa 

artiklar. Kvaliteten delades in i hög, medel och låg och endast artiklar med hög eller medel 

kvalitet valdes ut. De artiklar som ansågs vara av låg kvalitet valdes bort direkt för att inte 

påverka tillförlitligheten. Enligt Polit och Beck (2006) betraktas tidigare litteraturstudier som 

en sekundärkälla och valdes därför också bort för att öka tillförlitligheten med endast 

förstahandsinformation.  Resultatet analyserades med hjälp av Fribergs (2006) analysprocess, 

från helhet till delar till ny helhet.  
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Författarna valde endast ut artiklar som var skrivna på engelska eller svenska. Nackdelen med 

detta är att relevanta artiklar skriva på andra språk har uteslutits. Det kan dock vara en fördel 

då språk- och tolkningsfel annars kan uppstå i översättningen. Översättningen från engelska 

till svenska har skett med hjälp av verktyg för översättning och ordlexikon. Detta utfördes när 

de meningsbärande enheterna var utvalda och delarna skulle bli till helheter enligt Fribergs 

(2006) analysprocess. Författarna har under studiens gång fört en dialog och diskuterat 

eventuella meningsskiljaktigheter för att göra en så korrekt översättning som möjligt.  

Författarna har gått tillbaka till de vetenskapliga artiklarna flertalet gånger och tagit ut 

meningsbärande enheter för att säkerställa att all relevant data finns med i den slutgiltiga 

litteraturstudien. Koder och kategorisering har skett vid tre olika tillfällen där resultat nåtts 

som författarna sedan förkastat för att börja om från grunden igen för att nå en djup 

abstraktion och en ny helhet.  

 

Lincoln och Guba (1985) menar att studiens giltighet beror på om det som är avsett att 

studeras verkligen har studerats, hur ”sann” litteraturstudien är. Efter att ha sammanställt den 

nya helheten framkom det att delaktighet i vården efterfrågades och en känsla av trygghet i 

vårdandet var viktig eftersom den gav närstående möjligheten att kunna vårda den palliativt 

sjuke personen i hemmet. Författarna har publicerat inkluderade artiklar i en artikelmatris (se 

bilaga 3) så att läsaren själv ska kunna bedöma litteraturens giltighetsgrad. För att öka 

giltigheten exkluderade författarna artiklar som inte belyste de närståendes upplevelser och 

forskning gällande personer under 18 år. Analysen av artiklarna innebar att författarna 

försökte hålla sig nära texten för att på så sätt vara sann mot data, vilket är mycket 

betydelsefullt enligt Sandelowski (2000). Att författarna i ett tidigt skede av litteraturstudiens 

gång medvetandegjorde sin förförståelse tros ge en öppenhet mot texten och öppnat upp för 

studiens resultat (Lincoln & Guba, 1985). Det finns en risk att författarna blev speglade av 

deras handledare som själv är involverad i forskning inom palliativ vård. Detta har författarna 

tagit hänsyn till i deras tankebanor och granskat sig själva och deras handledare med kritiska 

ögon. Författarna hade inte tidigare reflekterat över hur stor betydelse det är för närstående att 

ha vårdpersonal i deras nätverk vid palliativ sjukdom. Upptäckten av något författarna inte 

väntar sig kallar Forsman (1997) för ett ”förvånat jag” vilket kan stärka studiens giltighet och 

därmed trovärdigheten. Författarnas kanske förväntade sig att ett visst resultat skulle 

framkomma men sedan framkom andra resultat. Sandelowski (1995) menar att det inte är 
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rimligt att två forskare kommer fram till exakt samma resultat, men det måste finnas en 

överensstämmelse mellan dem. 

 

Det fanns både risker och nytta med att vara tre författare av litteraturstudien. Författarna 

anser att nyttan är att de har haft ”ett extra par ögon” som varit med och granskat, läst och 

översatt artiklarna. Det tros ha varit lättare att diskutera och komma fram till beslut eftersom 

en majoritet kring beslut alltid gick att uppnå. Fler infallsvinklar fanns troligen tillgängliga 

genom att tre individer med olika tankar och idéer uttryckte sina åsikter. Risken med att vara 

tre författare är att det finns tre förförståelser som inte ska speglas i litteraturstudien. Att 

författarna har haft en handledare som har granskat litteraturstudien under processen kan både 

vara en risk, att de har blivit påverkade av hennes förförståelse, och en nytta att hon har 

handlett dem i rätt riktning inom artikelsökning och granskning.  

 

Överförbarheten beror på i vilken utsträckning resultatet från en studie kan överföras till 

andra kontexter och grupper (Lincoln & Guba, 1985). Författarna har valt att rikta in sig på de 

närståendes upplevelser av professionellt stöd. Det innebär att denna studie inte kan överföras 

till patienter eller vårdpersonal. Författarna anser att resultatet kan vara överförbart till andra 

närstående som vårdar en sjuk person, alltså inte enbart närstående som vårdar en palliativt 

sjuk person, då författarna tror att den närstående, oavsett personens diagnos är i behov av ett 

professionellt stöd för att klara av vårdbördan. Palliativ vård kan förekomma i alla åldrar men 

författarna har valt att inrikta sig på den vanligaste gruppen, 18 år och äldre. Artiklar från 

Europa, Nord- och Sydamerika och Oceaninen har inkluderats i studien, dock inga från Afrika 

eller Asien då de språkligt eller forskningsmässigt inte uppfyller författarnas krav för att 

inkluderas i studien. Att dessa studier uteslutits kan ha missgynnat resultatet genom att de 

kulturella aspekterna av stödet som efterfrågas inte fick utrymme samt att det internationella 

perspektivet inte blivit kartlagt.  

 

Både manliga och kvinnliga deltagare har uppgett sina upplevelser, dock med en kvinnlig 

majoritet. Resultatet blir då speglat mestadels från ett kvinnligt perspektiv av vårdandet av en 

palliativt sjuk person. Eftersom även män vårdar kan detta ge en skev bild i resultatet. Det är 

upp till läsaren att avgöra i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra sammanhang 

(Lincoln & Guba, (1985).  
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Resultatdiskussion 

Ett centralt fynd var att närståendevårdare efterfrågade att få delta i den dagliga vården av den 

sjuke personen tillsammans med sjukvårdspersonal för att kunna uppleva stöd. En 

litteraturstudie visade att om delaktigheten innebar ett för stort ansvar som ej var hanterbart 

för närståendevårdaren blev det i stället belastande och påfrestande.  Den delaktighet som 

närståendevårdare efterfrågade innebar att de ville känna sig som en del av vårdenheten och 

uppskattas för den vård de utförde. De kan då vara med och fatta beslut rörande patienten 

vilket ledde till att deras oro, rädsla och osäkerhet minskade. Milberg & Strang (2004) styrker 

att delaktighet i vården medför att närståendevårdare inte känner sig ensamma och kan 

hantera dessa situationer. Om närståendevårdarna inte blev erkända av hälso- 

sjukvårdspersonal som en viktig del i vårdandet minskade deras hanterbarhet. Enligt Arras 

(1995) kan delaktighet som innebar ett för stort ansvar i vårdandet leda till känslor av 

maktlöshet, utanförskap, skuld, rädsla och oro. Hänsyn bör tas till närståendevårdarnas behov 

så att vården inte skedde på deras bekostnad och de kände att de blev vårdgivare mot sin vilja. 

Det var viktigt att hemmet inte förvandlades till ett ”sjukhus” utan att det fanns förståelse för 

närståendevårdarnas individuella behov och att deras valfrihet beaktades. 

 

Närståendes känsla av sammanhang (KASAM), som Antonovsky (1987)  beskriver, kan både 

underlätta och hindra den närståendes delaktighet. Omsorgen utifrån humanistiska värderingar 

där hälso- och sjukvårdspersonalen var bekräftande kunde utgöra en resurs för hanterbarhet så 

kallad ”generalized resistance resources”. Med en stark känsla av sammanhang ökade 

möjligheten till en god insikt och därmed en möjlighet för de närstående att välja hur mycket 

och på vilket sätt de ville delta i vårdandet. Närstående med en lägre känsla av sammanhang 

hade en lägre tilltro till sig själva som vårdare och hade svårare att ställa frågor jämfört med 

de som innehade en stark känsla av sammanhang. Brist på respekt, en otillräcklig 

kommunikation och uppriktighet samt ett förhållningssätt där hälso- och sjukvårdspersonalen 

undvek den närstående medverkade sannolikt till en situation där den närståendes känsla av 

sammanhang påverkades negativt. Detta ledde till en negativ spiral som fick konsekvenserna 

att varken den sjuke eller närstående erhöll de stöd eller den hjälp de var i behov av, så kallad 

”caring delay” (Andershed, 1998). Att de fick vara delaktiga i vården var viktig för många 

närståendevårdare, då det kunde leda till en ökad begriplighet som enligt Antonovsky (1987) 

leder till att svåra situationer kan bli gripbara. Det som hände i framtiden oavsett om det var 
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förutsägbart eller ej, gick att hantera bättre med en ökad begripbarhet. Det som kom som en 

överraskning kunde då struktureras och förklaras för personen.  

 

Att skapa en god relation med det professionella vårdteamet ansågs som viktigt för att 

uppmärksamma närståendevårdarnas egna behov och göra dem delaktiga i vårdgivandet. När 

ett sådant förhållande var uppbyggt kunde närståendevårdarna känna att det var en tydlig 

uppdelning av arbetsrollerna, där de själva hade en stödjande roll för den sjuke medan hälso- 

och sjukvårdspersonalen hade det yttersta ansvaret. När den professionella hälso- och 

sjukvårdspersonalen gav dem tid och lyssnade till deras beskrivning av deras situation och 

erfarenheter kände sig närståendevårdarna uppmärksammade och involverade i vårdgivandet. 

När närståendevårdarna inte kunde skapa en bra relation med den professionella hälso- och 

sjukvårdspersonalen kände de sig utelämnade och maktlösa. Det fanns situationer med oklar 

information om vad hälso- sjukvårdspersonalen förväntade sig av vårdgivarna, och detta 

bidrog till en känsla av osäkerhet och att de kände sig isolerade och sårbara (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor bör dessa kunna kommunicera med närstående och ge stöd och vägledning för 

att ge dem möjlighet att vara delaktiga i vårdandet och behandlingen av den palliativt sjuke 

personen. Författarna anser att det är väsentligt för professionell hälso- sjukvårdspersonal att 

känna till att delaktighet efterfrågas då detta kan leda till att närståendevårdaren upplever ett 

stöd.  

 

Författarna tror även att professionell hälso- och sjukvårdspersonal kan öka närståendes 

delaktighet genom att fråga närståendevårdaren om denne ville vara med och utföra 

vårdandet. Andersson, Beck-Friis, Britton, Carlsson, et al. (1999) poängterar att det är viktigt 

att ta hänsyn till att delaktigheten i att vårda den sjuke personen hemma kan vara tung och 

förändra närståendevårdarens liv påtagligt. Författarna anser att det är viktigt att 

närståendevårdarna får uppskattning och feedback på deras insatser för att motivera dem till 

att fortsätta trivas med vårdandet. Enligt Andersson, Beck-Friis, Britton, Carlsson, et al. 

(1999) är professionell hälso- och sjukvårdspersonals uppgift att ge ett psykosocialt stöd till 

och hjälpa närstående genom att exempelvis uppmuntra till samtal även om det kan upplevas 

som en svår uppgift. Detta är en nödvändighet inom den avancerade hemsjukvården i 

dagsläget.  
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Närståendevårdares erfarenhet av att vårda en sjuk person hemma under det palliativa skedet 

visade på att de kände sig osynliga med ett hopp om att bli sedda. Palliativa teamet var först 

och främst där för den sjuke personen, inte för dem. Närståendevårdare var tilldelade en 

uppgift som krävde att de hade kontroll över och kunskap om den sjuke personens tillstånd 

och att de ringde distriktssköterskorna i rätt tid när den sjuke personens symtom förvärrades. 

När professionell hälso- och sjukvårdspersonal inte uppmärksammade närståendevårdarnas 

känsla av osäkerhet och brist på erfarenhet, ledde detta till en känsla av maktlöshet 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

 

Ytterligare ett centralt fynd var att närståendevårdare ville få en möjlighet att fortsätta leva 

sina liv så likt sin normala vardag som möjligt. Därför efterfrågades att hälso- och 

sjukvårdspersonal fanns tillgängligt dygnet runt för assistans. I studien framkom att genom att 

hälso- och sjukvårdspersonal enkelt gick att nå vid behov kände sig närståendevårdare inte 

ensamma i sin situation. Även om personal inte var ständigt fysiskt närvarande innebar 

vetskapen om att de kunde kontaktas för rådgivning och samtal en trygghet och upplevdes 

som ett stöd för närståendevårdare. Andersson & Kralik, (2008) styrker att tillgången till stöd 

dygnet runt och tillgång till ett palliativt team även under kvällar och nätter var viktig. 

Närståendevårdarna såg denna tillgång som ovärderlig eftersom den gav dem råd i rätt tid och 

uppmuntran när det behövs. Det här stödet gav dem bekräftelse och försäkran i deras 

beslutsfattande. Att det fanns någon som kunde svara på förändringar i den sjuke personens 

tillstånd upplevdes som betryggande för vårdgivare  

 

Många närståendevårdare var oroliga för att inte kunna fortsätta med sina egna liv medan de 

vårdade den sjuke personen på grund av att de inte praktiskt kunde få tid till att göra det som 

de brukade göra förut.  För att kunna göra ärenden på egen hand beskrev närståendevårdare 

att de först ville försäkra sig om att det gick bra med vårdandet av den sjuke personen medan 

de var borta. För att ta över ansvaret medan de var borta nämner ingen närståendevårdare 

möjligheterna att använda sig av professionell hälso- och sjukvårdspersonal utan sökte sig till 

vänner och familj (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). I den här studiens resultat 

framkom det att assistans som utfördes av ett mindre antal personer som alla kände till den 

sjuke personen väl efterfrågades då närståendevårdaren upplevde att den sjukes värdighet 

bibehölls även när inte närståendevårdaren var närvarande. Detta tror författarna kunde vara 

en anledning till att de valde att inte motta avlastning från hälso- och sjukvårdspersonal.  
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Författarna anser att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har en vetskap om att 

vårdgivandet kan leda till en stress för närståendevårdaren om denne inte får avlastning eller 

tillgång till tillgänglig personal. Genom att förebygga att den närstående upplever stress i och 

med vårdgivandet förebygger hälso- och sjukvårdspersonal att närstående drabbas av ohälsa. 

Det är enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor Socialstyrelsen (2005) 

sjuksköterskors ansvar att undervisa och stödja närstående i syfte att främja hälsa och 

förhindra ohälsa. Enligt Johansson & Åhlfeldt, (1996) upplevde 38 % av närståendevårdarna 

en stress i samband med vårdandet av en sjuk person i hemmet. Kenny, Hall, Zapart & Davis, 

(2010) kom fram till att 35 % av närståendevårdarna upplevde att deras hälsa försämrats 

under det senaste året i samband med vårdandet. Författarna tror att om närståendevårdaren 

blir avlastad och får vetskap om vilka tjänster som finns tillgängliga kan de eventuellt uppleva 

ett stöd och klara av att fortsätta vårda den sjuke i hemmet. Enligt Antonovsky (1987) ökade 

hanterbarhet om det fanns tillgängligliga resurser så som exempelvis hälso- och 

sjukvårdspersonal, som ger stöd och tilltro, vid en hög nivå av hanterbarhet kände sig inte 

personen som ett offer för omständigheterna eller tyckte att livet var orättvist. De resonerade 

då med att tråkiga saker händer i livet, men att det inte går att sörja för alltid. 

 

I den här studiens resultat framkom det att närståendevårdare kunde uppleva hjälplöshet och 

frustration om de inte visste vilka tjänster som fanns att tillgå. Denna frustration och 

hjälplöshet menar författarna kan ha en påverkan på närståendevårdares meningsfullhet i en 

negativ riktning. Antonovsky (1987) menar att meningsfullhet är en motivationskomponent 

som står för i vilken utsträckning en individ känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

en del av de problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är 

värda engagemang och hängivelse.   

 

SLUTSATS 

Litteraturstudien tyder på att närstående som vårdar en person i palliativt skede efterfrågar ett 

stöd som är anpassat till individen. I den här litteraturstudien framkom det att många 

närståendevårdare efterfrågar ett stöd i form av att få chansen att vara delaktiga i vårdandet av 

den sjuke personen. När närståendevårdare upplevde att de fick vara en central del i 

vårdteamet kände de ett stort stöd och deras frustration och maktlöshet minskade. Det var 

även viktigt för närståendevårdare att ha vetskap om att det fanns professionell hälso- och 

sjukvårdspersonal att kontakta när det behövdes som mest, oavsett tiden på dygnet. Vård i 
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hemmet har blivit vanligare i takt med utvecklandet av palliativa hemsjukvårdsteam. I och 

med att fler väljer att vårdas hemma så ser författarna det som viktigt att utveckla ett 

fungerande stöd för vårdgivare. Eftersom författarna endast fann 7 artiklar som svarade på 

uppsatsens syfte rekommenderas vidare forskning kring vilket stöd närståendevårdare 

efterfrågar i deras vårdande av en person i palliativt skede. Författarna anser även att mer 

forskning bör bedrivas inom detta område i Sverige eftersom endast en artikel var från 

Sverige. Eftersom det idag är en skyldighet i Sverige för kommuner att stödja 

närståendevårdare anser författarna det verkligen är relevant med att undersöka mer noggrant 

vilket stöd som närståendevårdare egentligen efterfrågar idag. Då skulle stödet bli mer 

individanpassat och samhällets resurser skulle kunna användas mer effektivt. 
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BILAGA 1 
Sökschema 
Swemed+ 

 
 

 

  

 

Pubmed 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

1 Professional 

family-

relations 

(Mesh) 

14580 

(14574) 

    

2 Caregivers 

support 

(Mesh) 

16277 

(16257) 

    

3 Home care 

service 

49007     

4 Social 

Support 

18092     

5 Terminal 

care 

39259 

(39234) 

    

6 Professional 

support 

44057     

7 1 AND 2 

AND 5 

94 94 38 23 4 (2,3,4,7) 

8 3 AND 4 

AND 5 

129 129 27 9 2 (2,5) 

9 1 AND 2 

AND 4 

AND 5 

27 27 11 3 1 (3) 

 

Cinahl 

Söknr Sökord Antal Antal lästa Antal lästa Antal lästa Antal 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

1 Terminal 

care 

414     

2 Professional 

support 

69     

3 1 AND 2 26 26 3 3 1 (1) 
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träffar titlar abstrakt artiklar använda 

artiklar 

1 Terminally 

ill patients 

+ 

5232     

2 Family 

caregivers 

570     

3 Palliative 

care 

13254     

4 Family 

caregivers 

     

5 Caregivers 

support 

     

6 Terminal 

care + 

     

7 Professional 

family-

relations 

8456     

8 Professional 

support 

844     

9 Home 

health care 

+ 

17873     

10 1 AND 2 38 38 28 12 1 (3) 

11 3 AND 4 39 39 19 4 1 (5) 

12 5 AND 6 

AND 7 
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Bilaga 2: 

Checklista för kvalitativa artiklar* 

A. Syftet med studien? 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja () Nej () 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för urvalsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja () Nej () 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

() Strategiskt urval 

() Snöbollsurval 

()Teoretiskt urval 

() Ej angivet 

Randomiserat slumpmässigturval. 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja () Nej () 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja () Nej () 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

 

Ange datainsamlingsmetod: 
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() ostrukturerade intervjuer 

() halvstrukturerade intervjuer 

() fokusgrupper 

() observationer 

() video-/bandinspelning 

() skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja () Nej () 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.............................................................................................................................................. 

Ange om: 

() teman är utvecklade som begrepp 

() det finns episodiskt presenterade citat 

() de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

() svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

.............................................................................................................................................. 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja () Nej () 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja () Nej () 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja () Nej () 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja () Nej () 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja () Nej () 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja () Nej () 
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E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja () Nej () 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja () Nej () 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja () Nej () 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja () Nej () 

Finns risk för bias? 

Ja () Nej () 

Vilken slutsats drar författaren? 

.............................................................................................................................................. 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja () Nej () 

Om nej, varför inte? 

.............................................................................................................................................. 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja () Nej () 

C. Forsberg & Y. Wengström, 2008. 
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Bilaga 3 

Artikelöversikt      

Numreri

ng 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

1 Borstran

d, I & 

Berg, L. 

2009. 

Sverige. 

 

 

 

 

 

Närståendes 

erfarenheter 

av ett 

palliativt 

hemsjukvårds

team. 

Syftet med 

denna 

studie var 

att belysa 

närståendes 

erfarenheter 

av ett 

palliativt 

hemsjukvår

dsteam. 

De 13 anhöriga som deltog var 

alla närstående till patienter 

som vårdats av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam. De hade 

vårdats mellan 3 veckor och 18 

månader. Kriterierna för att 

ingå var att de skulle vara 

make/maka alt sambo och att 

patienten skulle ha vårdats 

hemma av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam. Vårdtiden 

skulle vara minst 14 dagar och 

deltagarna skulle vara 

svensktalande. Anhöriga 

kontaktades mellan 4 och 12 

veckor efter att patienten hade 

avlidit.  

En kvalitativ ansats valdes 

som metod för att få fram 

beskrivningar av 

de närståendes 

erfarenheter. Intervju 

valdes som 

datainsamlingsmetod 

eftersom att kunskapen då 

kom fram genom ett 

samspel mellan två 

personer som samtalar om 

ett ämne av gemensamt 

intresse. 

Resultatet visar närståendes 

erfarenheter av palliativt 

hemsjukvårdteam. De 

utmärks av att de närstående 

var tacksamma för tryggheten 

trots att de samtidigt 

upplevde utsatthet. Alla 

närstående behandlades som 

unika och har därmed olika 

behov som var viktiga att 

uppmärksamma. Teamet 

hade mycket att erbjuda, men 

det räckte inte i alla 

situationer för att kunna ge de 

stöd som behövdes för att 

möjliggöra upplevelse av 

trygghet.  

 

Hög-medel.  
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2 McLaug

hlin, D., 

Sullivan, 

K., 

Hasson, 

F. 

2006. 

Storbrita

nnien. 

 

Hospice at 

home service: 

the carer’s 

perspective 

Undersöka 

den 

sörjande 

vårdarens 

erfarenhet 

av 

hemtjänsten 

 

Frågeformulär skickades ut till 

hemmet där frågorna som 

valdes ut sammanställdes från 

litteratur och från utbildad 

personal från Hospicerörelsen.  

Genom att använda öppna 

frågor fick de en stor 

variation på svaren som 

har analyserat. Materialet 

lästes och meningar med 

identiska eller liknande 

innebörd sammanställdes 

och sammanfattades till 

gemensamma 

uppfattningar.  

De hade inte klarat vårdandet 

hemma om det inte hade varit 

för de bra stöd de fick av 

hemtjänsten 

Hög-Medel 

3 O’Conne

r, L., 

Gardner, 

A., 

Millar, 

L. & 

Bennet,P

. 2009. 

Storbrita

nnien. 

Absolutely 

fabolous- But 

are we? 

Carers’ 

perspective 

on 

satisfaction 

with 

palliative 

homecare 

service. 

Syftet med 

projektet 

var att 

undersöka 

vårdares 

nivå av 

tillfredställe

lse med 

palliativ 

hem 

sjukvård.   

 

Både kvalitativ och kvantitativ 

data samlades in. 

Fokusgrupper gjordes med före 

detta vårdgivare, nuvarande 

vårdgivare och nuvarande 

hemsjukvårdssjuksköterskor. 

Deltagarna tillhörde en 

palliativ vårdenhet, 

närståendevårdarna skulle ha 

använt sig av 

hemsjukvårdsteam och 

sjuksköterskorna skulle jobba 

på enheten. Deltagarna skulle 

vara över 18 år. 300 

närståendevårdare deltog i 

studien.  

 

För kvantitativ data 

användes summerativ 

deskriptiv statistik. Alla 

träffar med fokusgruppen 

spelades in på ljudband 

och transkriberades senare 

utan namn, sedan 

analyserades och kodades 

materialet och delades in i 

kategorier och teman. Data 

från de olika 

fokusgrupperna 

triangulerades sedan. Två 

författare gjorde analysen 

för sig och diskuterade 

sedan för att nå ett 

slutgiltigt resultat.  

Endast två närståendevårdare 

kände att de inte hade fått 

rätt, adekvat information och 

uteslutits i planeringen av 

vården, 298 personer ansåg 

att de fått rätt information 

och kände att personalen 

förstod deras behov. 

Närståendevårdarna ville ha 

individuell tid med personal i 

enrum så de kunde diskutera 

patientens behov och få stöd. 

Närståendevårdarna gav 

stödbaserade lösningar: Ökad 

kunskap inom områden som 

att känna igen och ge stöd till 

en person med smärta. 

Hög.  
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4 Proot, 

I.M.,   

Abu-

Saad, 

H.H., 

Crebolde

r, H.F., 

Goldstee

n, M., 

Luker, 

K.A. & 

Widders

hoven, 

G.A. 

2003. 

Storbrita

nninen.  

 

Vulnerability 

of family 

caregivers in 

terminal 

palliative 

care at home; 

balancing 

between 

burden and 

capacity. 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

upplevelsen 

hos 

familjevård

givare, 

deras behov 

av 

hemsjukvår

d, och 

vilken 

sjukvård de 

får tillgång 

till. 

En kvalitativ metod baserad på 

grounded therory. 13 

närståendevårdare som vårdade 

en person med terminal 

sjukdom i hemmet valde att 

delta. En intervjuguide togs 

fram via litteratur, 

intervjuguiden granskades 

sedan av projektgruppens 

medlemmar och experter och 

godkändes sedan. Intervjuerna 

genomfördes av 4 utvalda 

intervjuare. Intervjuerna varade 

i 40-120 minuter. 12 intervjuer 

var bandinspelade och 

transkriberade med all 

identifierande data borttagen. 

Under och efter intervjuerna 

gjordes anteckningar.  
. 
 

Analysen av de första 

intervjuerna startade 

medan intervjuerna pågick. 

Data analyserades genom 

komperativ metod som 

beskrivs i grounded theory. 

Intervjuer och 

anteckningar kodades. 

Koderna grupperades, 

jämförda och 

kategoriserade till begrepp. 

Både deskriptivt och 

teoretiskt kodande 

användes. Efter analys av 8 

intervjuer, gjordes en 

preliminär teori, de 

kvarvarande 5 intervjuerna 

användes för att validera 

teorin. Data triangulerades 

sedan. 

Närståendevårdare är i behov 

av emotionellt stöd men de 

upplever inte alltid att 

personal är stöttande. Efter 

utskrivning saknas ofta 

information till 

närståendevårdare Angående 

närståendevårdares behov av 

professionell hemsjukvård 

identifierades tre dimensioner 

av stöd: Instrumentellt, 

emotionellt och informations 

relaterat. Emotionellt stöd 

kan öka tillfredställelsen och 

kan kanske minska oron, 

osäkerhet och ensamheten. 

Att vara inkluderad av 

vårdpersonal i vården av 

patienten och vara delaktig i 

beslutsprocessen är stöttande 

för närståendevårdaren. 

Medel. 

 

5 

Stajdhua

r, K.I., 

Nickel, 

D.I., 

Martin, 

D.L., & 

Situated/bein

g situated: 

Client and 

co-worker 

roles of 

family 

Syftet var 

att beskriva 

hur 

närståendev

årdares roll 

till 

36 stycken vårdgivare i 

åldrarna 22-87 år valdes ut av 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

Dubbelt så många kvinnor som 

män deltog. Studien 

granskades etiskt av en 

Analysen innebar en 

grundlig utredning av 

frågorna som uppstod 

under intervjuerna. De 

använde sig av retrospektiv 

tolkning. Data lästes och 

Vissa vårdgivare utsåg sig 

själva som en del av teamet 

kring patienten. De 

uppskattade stöttning och 

uppmuntran från 

vårdpersonal. Vårdsituation 

Medel.  
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Funk, L. 

2008. 

Kanada 

caregivers in 

hospice 

palliative 

care 

närstående 

döende i 

cancer i 

relation till 

hemsjukvår

den. 

universitetskommitté. 

Deltagarna delades in i tre lika 

stora grupper där de fick svara 

på grundligt utvalda 

semistrukturerade frågor av en 

erfaren intervjuguide. En 

intervjuguide användes för att 

samla data, som spelades in 

och transkriberades ordagrant.  

kodades. Transkriberad 

data lästes flera gånger för 

att få samma kontext av 

hela intervjuerna. Två av 

författarna gjorde 

kodningen för att öka 

trovärdigheten. Fokus låg 

på att hitta skillnader och 

likheter.  

fungerade bäst när alla kunde 

hjälpas åt som i ett team. När 

de däremot hade blivit 

närståendevårdare mot sin 

vilja blev de frustrerade och 

kände sig oförberedda. En 

avsaknad av hjälp och 

stöttning från vårdpersonal 

skapade rädsla och oro för 

närståendevårdaren. 

6 Stajduha

r, K.I, 

Leigh 

Martin, 

W.,Barw

ich, D. & 

Fyles, G. 

2008 

Kanada 

Factors 

Influencing 

Family 

Caregivers’ 

Ability to 

Cope With 

Providing 

End-of-Life 

Cancer Care 

at Home 

Att beskriva 

faktorer 

som 

påverkar 

närståendev

årdares 

möjlighet 

att utföra 

cancervård  

i livets 

slutskede i 

hemmet. 

En deskriptiv kvalitativ studie 

som var en del av en pågående 

studie .En interpreativ 

deskriptiv metod användes. 

Personer som aktivt vårdade en 

person som var döende i cancer 

var tillfrågade om att delta.. Ett 

ändamålsenligt urval gjordes 

för att välja ut deltagare. I 

studien deltog 29 vårdgivare.  

Kriterier för att delta var att 

vårda en person palliativt sjuk i  

cancer ,i hemmet och de skulle 

ha en förväntad livsstil på 6 

månader eller mindre. 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. En 

intervjuguide användes. En 

analys genomfördes 

halvvägs för vägledning. 

En intervju tog upp till två 

timmar och genomfördes i 

deltagarnas hem. Alla 

intervjuer  bandinspelades 

och transkriberades. Data 

kategoriserades, kodades 

och blev till teman. Data 

kodades individuellt för att 

kunna se likheter och 

skillnader.  

För att närståendevårdarna 

skulle känna sig trygga och 

ha lättare att hantera 

situationen ville de ha 

tillgång till hälso- 

sjukvårdspersonal och få stöd 

av dessa. De ville även få 

information presenterad på 

ett logiskt sätt. Många 

närståendevårdare kände att 

personal fans tillgänglig.  

Hög 
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7 Wilkes, 

L., 

White, 

K. & 

O’Riorda

n, L. 

2000. 

Australie

n. 

Empowement 

through 

information: 

Supporting 

rural families 

of oncology 

patients in 

palliative 

care. 

Att 

undersöka 

behovet av 

stöd hos 

närstående 

som vårdar 

en palliativt 

sjuk  

person. 

En kvalitativ studie, 

semistrukturerade intervjuer 

som var bandinspelade, och 

sedan transkriberade, kodade 

och indelade i teman. 19 

närståendevårdare till 17 

patienter intervjuades.  

Intervjuerna fokuserades 

på att fråga närstående hur 

det var att leva med en 

palliativt sjuk, och vad de 

upplevde för särskilda 

behov, hur deras behov 

hade blivit bemött av 

hälso- sjukvårdspersonal 

och samhället, och hur 

nöjda de var med det stöd 

de fått. I många fall 

gjordes intervjun som et 

vanligt samtal då detta gav 

utrymme för deltagarna att 

prata mer fritt.   

Närståendevårdare tyckte att 

det var viktigt med stöd, de 

ville ha stöd i rätt tid, innan 

något inträffade så att de 

hade en chans att 

tillgodogöra sig information. 

Om de fick informationen när 

de var mitt uppe i händelsen 

hade de svårt att ta till sig 

den. De behövde stöd och 

information om sjukdomen, 

behandling och emotionellt 

stöd i hur förloppet kan 

komma att se ut. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 


