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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Närstående har en viktig roll i den palliativa vården då många svårt sjuka 

personer i livets slutskede har en önskan om att vårdas och dö i hemmet. I 

och med att de närstående får ett stort ansvar kan deras hälsa påverkas och 

det är därför viktigt att de får stöd i den situation som de befinner sig i. Den 

palliativa vården består av fyra hörnstenar där närståendestöd är en av dem.  

Syfte: Syftet var att beskriva vad närstående upplever som stöd när de vårdar en 

person i livets slutskede. 

Metod: Metoden var en litteraturöversikt. 14 artiklar hämtades i databaserna Cinahl 

Complete, MEDLINE with Full Text och Nursing and Allied Health Source. 

Artiklarna analyserades och likheter och skillnader identifierades för att få 

fram olika teman. 

Resultat: Fyra huvudteman identifierades utifrån analysen: Upplevelse av stöd från 

den palliativa hemsjukvårdens organisation, Upplevelse av stöd från 

vårdpersonal, Upplevelse av stöd i grupp och Upplevelse av stöd från familj 

och vänner. I huvudtemat Upplevelse av stöd från vårdpersonal 

identifierades fem underteman: Att skapa relationer, Delat ansvar och 

avlastning, Att bli sedd och bekräftad, Behov av information för upplevelsen 

av stöd och Vikten av kontinuitet. Resultatet redovisar vad de närstående 

upplever som stöd. 

Diskussion: Med Meleis transitionsteori som teoretisk referensram har resultatet 

diskuterats mot litteraturöversiktens bakgrund och annan relevant litteratur. 

Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar de närståendes 

individuella behov och därefter utformar ett lämpligt stöd. Sjuksköterskan 

har en viktig roll i att skapa förtroendefulla relationer. Hon ska också 

vägleda och stötta de närstående så att de kan hantera situationen som de 

befinner sig i. 

Nyckelord: Närstående, palliativ vård, palliativ hemsjukvård, stöd och upplevelse. 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Relatives play an important role in the palliative care when many people 

with severe illness have a desire to be cared for and die at home. The 

relatives’ health may be affected and it is important that they receive support 

in this situation. Palliative care consists of four cornerstones and support for 

relatives is one of them.  

Aim: The aim was to describe what relatives experience as support when they 

care for a person in end of life. 

Method: The method was a literature review. 14 articles were retrieved in the 

databases Cinahl Complete, MEDLINE with Full Text and Nursing and 

Allied Health Source. The articles were analyzed and similarities and 

differences were identified in order to form different themes.  

Results: Four main themes were identified from the analysis: Experience of support 

from the palliative home care organisation, Experience of support from care 

staff, Experience of support in a group and Experience of support from 

family and friends. In the main theme Experience of support from care staff 

five sub-themes were identified: To create relationships, Shared 

responsibility and relief of burden, To be seen and affirmed, The need of 

information for the experience of support and The importance of continuity. 

The result reports what the relatives experience as support. 

Discussion: With Meleis transition theory as a theoretical framework the result has been 

discussed towards the background of the literature review and other relevant 

literature. It is important that the nurse observes the relatives’ individual 

needs and creates the appropriate support. The nurse has an important role 

in creating trusting relationships. She should also guide and support the 

relatives to handle their situation. 

Keywords: Relative, palliative care, palliative home care, support and experience. 
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1 Inledning 

Vårt intresse för det valda ämnet uppstod utifrån våra erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom avancerade sjukvården i hemmet (ASIH). Vi 

upplevde att de närstående i den palliativa hemsjukvården hade en viktig roll och att de var ett 

stort stöd för den som var sjuk. Många av de närstående involverades och medverkade i 

vården kring den som var sjuk. De närstående kunde därmed utgöra en stor resurs för den 

palliativa hemsjukvården. Detta innebar dock att de närstående hade ett stort och tungt ansvar 

och vi upplevde att en del närstående kom i skymundan i och med att störst fokus låg på den 

som var sjuk. Vi kunde se att det fanns ett visst stöd för de närstående men att det också fanns 

flera brister i stödet som bör lyftas fram. Som blivande sjuksköterskor tycker vi att det är 

viktigt att veta vad närstående, till en person som vårdas i livets slutskede i hemmet, har för 

behov och vad de upplever som stöd i den situation som de befinner sig i.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Synen på den döende människan och döden har förändrats över tid (Ternestedt, Österlind, 

Henoch & Andershed, 2012). I början av 1900-talet sågs döden som en religiös händelse där 

prästen utgjorde det största stödet. Döden sågs som något naturligt, som en del av livet. 

Genom den vetenskapliga medicinens framväxt förändrades synsättet på den döende 

människan och döden. Från att döden var en naturlig del i livet och skedde till stor 

utsträckning i hemmet blev den mer institutionaliserad vilket innebar att många fler dog på 

sjukhus. När ingen bot längre fanns, existerade heller inte någon självklar plats i vården för 

den döende. Den döende lämnades i sin ensamhet i väntan på döden. Utifrån detta 

förhållningssätt förändrades återigen synen på den döende och döden. Den palliativa vården 

med hospicefilosofin växte fram och fokus flyttades från att enbart se det sjuka hos en 

människa till att istället se hela människan. Det innebar att döden återigen sågs som en 

naturlig del av livet. Detta förhållningssätt är det som präglar vårt samhälle i dag. 

 Den moderna hospicerörelsens och hospicefilosofins grundare Dame Cicely Saunders 

intention var att främja patienters och närståendes livskvalitet (Ternestedt & Andershed, 

2013). Hon menade att meningsskapande och det sociala livet var av stor betydelse för att 

främja denna livskvalitet och patientens och de närståendes livsvillkor.   

 Ordet palliativ betyder att lindra och härstammar från det latinska ordet pallium som 

betyder kappa eller mantel, det vill säga att skydda (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). 
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När sjukdom inte längre går att bota kan palliativ vård bli aktuell, det innebär att man utgår 

från ett förhållningssätt med fokus på att förbättra och bibehålla livskvaliteten samt att 

förebygga och lindra lidandet för både patienter och närstående (Ternestedt & Andershed, 

2013; Strang, 2012). Den palliativa vården handlar inte om att fördröja eller påskynda döden 

utan syftar till att stötta patienten och dennes närstående till att kunna leva ett aktivt liv den 

sista tiden (Strang, 2012).  

 

WHO (2002) definierar palliativ vård på följande sätt: 

Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families 
facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief 
of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain 
and other problems, physical, psychosocial and spiritual (s. 84). 

Inom den palliativa vården betonas vikten av att utgå från en helhetssyn på människan 

(Ternestedt & Andershed, 2013). Det innebär att man beaktar fysiska, sociala, psykiska, 

existentiella och andliga behov. De mest centrala delarna inom den palliativa vården är 

symtomlindring, kommunikation och relation, teamarbete samt närståendestöd med syfte att 

ge en värdig vård i livets slut samt att öka välbefinnande för såväl patienter som närstående. 

Det är dessa fyra delar som benämns som De fyra hörnstenarna inom den palliativa vården 

(Strang, 2012). Den första hörnstenen, symtomlindring, handlar om att lindra plågsamma 

symtom som kan vara av fysisk, psykisk eller existentiell karaktär. Den andra hörnstenen, 

kommunikation och relation, är en förutsättning för att vården ska fungera. Kommunikationen 

handlar om att det finns en kommunikation mellan patient och vårdgivare, närstående och 

vårdgivare samt vårdgivarna sinsemellan. För att kommunikationen ska fungera krävs det en 

god relation. En essentiell del i den palliativa vården är att flera professioner samverkar för att 

kunna tillgodose både patientens och de närståendes olika behov. Detta är den tredje 

hörnstenen och benämns teamarbete. Den sista och fjärde hörnstenen handlar om 

närståendestöd och innebär att ge ett adekvat och organiserat stöd till familj och närstående. 

När en person blir svårt sjuk berörs hela familjen och det är därför viktigt att alla får stöd samt 

att familjen ses som en enhet. Detta stöd gäller både under den pågående vården samt efter det 

att den sjuke har avlidit. Palliativ vård slutar således inte i samband med att den sjuke har dött 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014). De närstående ska erbjudas fortsatt 

kontakt och efterlevandesamtal för att få stöd i sin sorgeprocess. Efterlevandestödet är också 

en möjlighet för de närstående att avsluta relationen till det palliativa vårdteamet samt att de 

får chans att ge synpunkter på den vård som har getts. 
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2.1.1 Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården 

De grundläggande ansvarsområdena som sjuksköterskan har är att främja hälsa, lindra 

lidande, förebygga sjukdom och att återställa hälsa (International Council of Nurses, ICN, 

2014). Dessa ansvarsområden är alltid övergripande mål inom samtliga vårdkontexter 

(Jakobsson et al., 2009). Inom den palliativa vården ligger emellertid ännu större fokus på att 

främja hälsa och välbefinnande samt att lindra lidande.  

 Det mest centrala i sjuksköterskans roll i förhållande till närstående inom palliativ vård är 

att skapa relationer (Friedrichsen, 2012). Förutsättningarna för en god relation mellan den 

närstående och sjuksköterskan är att hon är lyhörd för den närståendes behov. Relationen 

mellan dem är viktig för att sjuksköterskan ska kunna få en uppfattning om vilka faktorer som 

påverkar de närståendes hälsa och livskvalitet (Milberg, 2012a). Detta kräver tid, kontinuitet 

och engagemang samt att den närstående känner förtroende för sjuksköterskan (Friedrichsen, 

2012). Sjuksköterskan har också en roll i att ge stöd till de närstående genom att visa respekt, 

ödmjukhet och att vara närvarande. Hon bör inbjuda till samtal för att den närstående ska 

kunna ge uttryck för sina fysiska, psykiska, sociala och/eller existentiella behov. Det är dock 

viktigt att poängtera att det är den närstående själv som väljer vem/vilka som han eller hon 

vill prata med, det är inte alltid självklart att det är sjuksköterskan. Sjuksköterskan är den 

person som har den kontinuerliga kontakten med patienten och den närstående, och därför har 

hon ett ansvar att koordinera vården ifall att hon uppmärksammar något problem eller behov 

som ligger utanför hennes kompetensområde. För att detta ska fungera krävs det en 

samverkan mellan de olika professionerna i teamet och att de har ett gemensamt 

förhållningssätt och strävar mot samma mål (Jakobsson et al., 2009). 

 

2.2 Närstående 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att det är viktigt att låta de närstående vara delaktiga för 

att vården ska vara personcentrerad. Deras definition av närstående är den person som 

patienten själv utpekar som närstående samt att denna person själv ser sig som närstående till 

patienten. Den närstående kan vara partner, förälder, make eller maka, barn, granne eller en 

vän. Detta innebär med andra ord att en närstående inte behöver vara relaterad till patienten 

via blodsband eller äktenskap, utan handlar snarare om att man har ett nära socialt och 

emotionellt band till varandra (Morris, King, Turner & Payne, 2015; Nelson, 2013).  
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 När en person blir svårt sjuk drabbas ofta hela familjen och det är därför viktigt att 

sjuksköterskan även uppmärksammar de närstående och tar hänsyn till hur de påverkas av 

situationen som de befinner sig i (Milberg, 2012a). De närstående befinner sig i en utsatt 

situation där de riskerar att själva bli utbrända både fysiskt och psykiskt (Strang, 2012). Om 

de närstående får stöd blir de tryggare i sin roll och det i sin tur gynnar den sjuke. 

 

2.3 Hemsjukvård 

Alltfler människor är i behov av hemsjukvård då det finns färre platser inom slutenvården i 

dag (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Socialstyrelsen (2008) finns det ingen tydlig definition om 

vad hemsjukvård innebär och det är svårt att beskriva dess omfattning och innehåll. 

Socialstyrelsen (2008) har dock gjort ett försök till att formulera en definition av begreppet: 

”hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där ansvaret för de 

medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen, 2008, s. 14). 

Socialstyrelsen (2008) menar vidare att hemsjukvård innebär långvariga medicinska insatser, 

omvårdnad, rehabilitering och habilitering från hälso- och sjukvården, som utförs i hemmet 

eller i särskilt boende. Socialstyrelsen (2008) skiljer på avancerad hemsjukvård och 

primärvårdsansluten hemsjukvård. Den avancerade hemsjukvården benämns på flera sätt; 

avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), avancerad hemsjukvård (AHS), medicinskt omfattande 

hemsjukvård (MOH), sjukhusansluten hemsjukvård (SAH) och lasarettsansluten hemsjukvård 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 För att kunna tillgodose patientens behov krävs en samverkan inom hemsjukvården mellan 

olika professioner och vårdgivare (Socialstyrelsen, 2008). Den hälso- och sjukvårdspersonal 

som ingår i hemsjukvården är distriktsläkare/läkare, distriktssköterska/sjuksköterska, 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt undersköterskor och vårdbiträden.  

 

2.4 Att vårdas och dö i hemmet 

I Sverige dör ca 90 000 personer varje år och ca 90 procent av dessa är över 65 år (Lindqvist 

& Rasmussen, 2014; Milberg, 2012a). I samband med den utveckling som har skett inom 

teknologi och medicin har medellivslängden ökat och detta ställer stora krav på både den 

professionella vården och de som får träda fram som informella vårdare, såsom närstående, 

anhöriga och familj (Jakobsson et al., 2009). Studier har visat att allt fler vill vårdas och dö 

hemma, men förhållandena kan sägas vara motsatta då många dör på någon form av 

vårdinstitution, det vill säga hospice, sjukvårdsinrättning eller sjukhem (Milberg, 2012a; 
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Milberg, 2012b; Beland, 2013; Beck Friis & Jacobsson, 2012). Enligt Henriksson (2013) är 

en av anledningarna till att fler dör på institution än hemma bristande närståendestöd. Med 

bättre stödinterventioner för de närstående skulle dessa människor i livets slutskede istället 

kunna vårdas hemma (Morris et al., 2015; Beland, 2013). Ternestedt och Andershed (2013) 

poängterar vikten av att erbjuda palliativ vård för att främja människans rätt att dö på ett 

värdigt och tryggt sätt. De menar vidare att delaktighet och självbestämmande, för både 

patienter och närstående, är mycket centralt för att kunna utgå ifrån det personcentrade 

synsättet som palliativ vård innebär.  

 Att vårdas i hemmet i livets slutskede kan ge trygghet och kontroll över den egna tillvaron 

vilket i sin tur kan öka människans välbefinnande (Morris et al., 2015; Milberg, 2012b). Detta 

gäller både patienten och de närstående. Hemmiljön bidrar till en känsla av lugn och värdighet 

(Falk & Jakobsson Ung, 2013). Det är en plats som är privat och där man kan vara sig själv. 

Närstående som har vårdat en person i hemmet vittnar om både positiva och negativa aspekter 

angående upplevelsen av att vårda i hemmet (Morris et al., 2015). En av fördelarna med att ge 

vård hemma var möjligheten till att fortsätta livet så normalt som möjligt med vardagliga 

sysslor. En del närstående beskrev att de fick ett starkare band med den sjuke eftersom de 

hade möjlighet att spendera mycket tid tillsammans, något som kan vara eftersatt om man till 

exempel vårdas på en vårdavdelning eftersom många vårdavdelningar har begränsade 

besökstider. En annan fördel var att avsked avdramatiserades med tanke på att de visste att de 

snart skulle ses igen. Samtidigt beskrev de närstående att de kände sig bundna till hemmet och 

isolerade, med tanke på det stora ansvar och den tunga bördan som de bär. 

 Att ge vård hemma till en svårt sjuk person kan leda till konsekvenser för den närstående 

såsom osäkerhet, frustration, depression, oro, fatigue, sömnproblem, ångest och en ökad risk 

för sjukdomar (Foreva & Assenova, 2014; Morris et al, 2015). Närståendes möjlighet till att 

kunna fortsätta med sina tidigare aktiviteter kunde minska deras sårbarhet och skydda dem 

mot dessa konsekvenser (Morris et al., 2015).   

 

2.5 Problemformulering 

Då allt fler vårdas och dör i hemmet har de närstående fått en allt större och viktigare roll. Det 

ställs stora krav på dem och detta resulterar i ett stort ansvar. För att de närstående ska kunna 

vara delaktiga och ge vård i hemmet krävs det att de upplever att de får ett tillfredsställande 

stöd från vårdpersonalen inom den palliativa hemsjukvården. Eftersom det ingår i 

sjuksköterskans roll inom den palliativa vården att främja hälsa och välbefinnande är det 
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viktigt att kunna erbjuda lämpliga och individuellt anpassade stödinterventioner till de 

närstående. Genom att de närstående mår bra och upplever hälsa kan de i sin tur vara ett stöd 

för den som de vårdar. Tidigare forskning har visat på att ovanstående är nästintill en 

förutsättning för att palliativ vård i hemmet ska kunna fungera och bedrivas. Därför är det 

viktigt att beskriva vilka behov som de närstående har och vad de upplever som stöd. 

 

3 Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vad de närstående upplever som stöd när de 

vårdar en person i livets slutskede.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk referensram har författarna använt sig av transitionsteorin enligt Meleis (2010) 

och relaterat denna till konsensusbegreppet människa.  

 

4.1 Transitionsteorin 

En transition innebär att en människa går från ett tillstånd till ett annat och det är en process 

som innebär en förändring i livet (Meleis, 2010). Transitionen kan vara efterlängtad eller ha 

en negativ koppling och förändringen behöver inte vara något som individen själv valt. En 

människa som genomgår en transition kan vara medveten om detta men behöver inte vara det. 

Transitionen kan bero på kriser och/eller förändringar inom individen, eller på grund av olika 

omgivningsfaktorer. När en människas hälsa, välbefinnande och förmåga att ta hand om sig 

själv förändras genomgår hon eller han en transition. Att ställas inför en förändring och 

genomgå en transition kan innebära att identiteten sätts i gungning, relationer förändras och 

förmågan att hantera sin situation försämras.   

 Transitioner är som tidigare nämnts en process och har en början och ett slut, men pågår 

under en obestämd tid (Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger Messias & Schumacher, 2010). Att ha 

kunskap om transitioner är viktigt i rollen som sjuksköterska för att hjälpa människor att 

kunna gå vidare. En transition påverkar en människas roll och även dennes identitet, det är 

därför viktigt att sjuksköterskan skapar sig en förståelse för människors beteendemönster och 

att hon anpassar stödet utifrån människans fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella 

behov (Meleis, 2010). Transitioner tvingar fram en förändring och anpassning hos en individ 

vilket innebär att denne kan behöva få stöd och vägledning i att hitta nya sätt att leva och 

hantera situationen och för att inte känna sig vilsen och osäker (Meleis et al., 2010). Det är 
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även viktigt för individen själv att ha kunskap om vad en transition är och vad det innebär. 

Detta innebär således att sjuksköterskan behöver undervisa och ge individen stöd i att hitta 

strategier för att klara av att ta sig igenom olika transitioner och för att uppnå ett fysiskt och 

psykiskt välbefinnande (Meleis et al., 2010; Meleis, 2010). 

 Det finns tre olika typer av transitioner beskrivna; utvecklingsrelaterade, hälso-

sjukdomsrelaterade och situationsrelaterade (Meleis, 2010). En utvecklingsrelaterad transition 

kan vara att gå från att vara barn till att bli tonåring, eller att bli förälder. Hälso- och 

sjukdomsrelaterad transition kan handla om en övergång från frisk till sjuk eller tvärtom. En 

situationsrelaterad transition kan vara när man förlorar någon som står en nära, till exempel 

att gå från att vara hustru till att bli änka. En sådan transition för en närstående kan vara när 

han eller hon intar rollen som vårdare och/eller när personen de vårdar går bort och 

vårdarrollen upphör. Dessa transitioner påverkar identiteten, självbilden och självkänslan 

vilket i sin tur innebär att den närstående blir extra utsatt och sårbar. Således kan transitionen 

innebära en förändring i hans eller hennes hälsostatus både fysiskt och psykiskt. Stress, 

ångest, osäkerhet, frustration, ensamhet och ambivalens är känslor som kan uppkomma under 

en transition.  

 Teorin om transitioner kan kopplas samman med konsensusbegreppet människa, då 

människan är en unik och subjektiv varelse som utgör medelpunkten för vårdandet (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Dahlberg och Segesten (2010) tydliggör att begreppet människa inte 

enbart innefattar patienten eller den som är sjuk utan ses som ett vidare begrepp där även 

närstående, familj, olika grupper och samhället i stort involveras. Synsättet på människan som 

unik ska utgå från ett helhetsperspektiv, det vill säga att människan ses som en odelbar enhet 

med en kropp, själ och ande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). En förutsättning för att en 

person ska kunna vara delaktig i sin egen vård är att sjuksköterskan utgår från hans eller 

hennes livsvärld, anpassar vården individuellt och ser personen som expert på sig själv 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det är endast individen själv som kan veta hur det är för just 

honom eller henne.  

5 Metod 

För att skapa en överblick inom det valda ämnet har författarna genomfört en 

litteraturöversikt enligt Friberg (2012a). Det innebar att utgå från tidigare studier och befintlig 

forskning som grund för litteraturöversikten.  
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5.1 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som har använts var att söka vetenskapliga artiklar utifrån 

problemformuleringen och syftet (Friberg, 2012a). Artiklarna skulle uppfylla kraven för 

vetenskaplighet, det vill säga att artiklarna redovisade ny kunskap och att de skulle vara 

granskade och bedömda (peer-review) av andra forskare före publicering (Segesten, 2012; 

Karlsson, 2012). Tid har lagts på att kvalitetsgranska de valda artiklarna enligt Friberg 

(2012a), för att endast inkludera de artiklar som uppfyllde kravet för vetenskaplighet. 

 Artiklarna söktes i databaserna Cinahl Complete, MEDLINE with Full Text och Nursing & 

Allied Health Source då dessa databaser innehåller en stor mängd vårdvetenskapliga artiklar 

publicerade på engelska (Karlsson, 2012). Ytterligare sökningar gjordes i PubMed, PsycINFO 

och SveMed+, dessa sökningar tillförde dock inget. Relevanta sökord som användes var: 

palliative care, end of life care, terminal care, palliative, home care, home care services, 

home, next of kin, informal caregiver, family caregiver, family member, spouse, relative, 

significant others, support, intervention, support group, experience och lived experience. 

Eftersom de flesta databaserna inte söker upp alla böjningsformer av ett ord har författarna 

använt sig av söktekniken trunkering (Östlundh, 2012). Det innebär att man skriver in 

ordstammen av ett ord och lägger till ett trunkeringstecken, detta kan vara en asterisk, till 

exempel relative*. Databasen söker då upp artiklar som innehåller både sökorden relative och 

relatives. För att få en bra bredd på sökningarna har författarna använt sig av boolesk 

söklogik, med AND och OR. Med hjälp av denna metod kopplades sökorden ihop och 

sökningen blev bredare. I bilaga 1 redovisas hur sökningarna har utförts. 

 

5.2 Urval 

Genom att använda flera avgränsningar i informationssökningen kan ett relevant urval 

framkomma (Östlundh, 2012). Sökningarna har avgränsats till tidsintervallet 2005-2015 och 

Peer Reviewed. Tidsintervallet 2005-2015 användes för att få ett hanterbart urval och för att 

få tillgång till relativt ny forskning. Det har inte gjorts några geografiska avgränsningar. 

Artiklar med fokus på närstående till personer under 18 år har exkluderats i denna 

litteraturöversikt. Artiklarna sammanfattades och presenteras i bilaga 2. 

 

5.3 Analys 

En analys av valda artiklar har genomförts (Friberg, 2012a). För att systematiskt analysera 

artiklarna lästes de flera gånger för att förstå helheten av innehållet. Därefter genomfördes 



  9 (36) 
 

ytterligare en noggrann genomgång av materialet för att finna likheter och skillnader i 

resultaten i de olika artiklarna. När skillnader och likheter hade hittats kodades de med olika 

färger för att få en tydlig överblick. Dessa likheter och skillnader sammanställdes för att 

presenteras i olika huvudteman och underteman i litteraturöversikten.  

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) menar att artiklarna i resultatet ska vara etiskt granskade. 

Studierna ska således ha erhållits medgivande från en etisk kommitté med grundliga etiska 

överväganden. Artiklar som inte har levt upp till dessa etiska krav har exkluderats i 

litteraturöversikten. 

 Förförståelse betyder ”att redan veta”, detta kan vara bra i de sammanhang då man vill ta 

tillvara på de kunskaper som man redan besitter (Dahlberg & Segesten, 2010). I andra 

sammanhang kan det dock vara negativt då det istället kan utgöra ett hinder för exempelvis 

förståelse. Det är viktigt att reflektera över sin egen förförståelse för att minska risken för att 

vinkla resultatet och för att möjliggöra ett öppet förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 

2013; Priebe & Landström, 2012). Att genomgående ha ett kritiskt och öppet förhållningssätt 

är viktigt, framförallt vid granskning av artiklarna för att utvärdera innehållet (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

7 Resultat 

I resultatet redovisas fyra huvudteman som identifierades i analysen: Upplevelse av stöd från 

den palliativ hemsjukvårdens organisation, Upplevelse av stöd från vårdpersonal, Upplevelse 

av stöd i grupp och Upplevelse av stöd från familj och vänner. I huvudtemat Upplevelse av 

stöd från vårdpersonal identifierades fem underteman vilka är: Att skapa relationer, Delat 

ansvar och avlastning, Att bli sedd och bekräftad, Behov av information för upplevelsen av 

stöd och Vikten av kontinuitet.  

 

7.1 Upplevelse av stöd från den palliativa hemsjukvårdens organisation 

I flera av studierna framkom det att personer i livets slutskede har en önskan om att få vårdas 

och dö i hemmet och de närstående uttryckte att det ställer stora krav på dem och att han eller 

hon är i behov av stöd (Exley & Tyrer, 2005; Linderholm & Friedrichsen, 2010; McLaughlin, 

Sullivan & Hasson, 2007; Stoltz, Willman & Udén, 2006). De närstående uppgav också att de 

inte hade kunnat vårda hemma och hantera situationen utan att ha hjälp och stöd från den 
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palliativa hemsjukvården. De uttryckte således att den palliativa hemsjukvården utgjorde ett 

väsentligt stöd för att de skulle kunna uppfylla patientens önskan om att vårdas och dö 

hemma. Deltagarna i studien av Milberg et al. (2012) betonade vikten av att känna sig trygg 

när man ska vårda i hemmet eftersom döden är ett konstant hot. De närstående uttryckte att 

utan stöd från den palliativa hemsjukvården kände de sig sårbara, vilsna och ensamma (Jack, 

O’Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2014; Milberg et al., 2012). De närstående beskrev att 

trygghet kan skapas för dem och den som är sjuk genom att få stanna kvar i det egna hemmet. 

 Genom att ha palliativ hemsjukvård beskrev de närstående att de kände sig säkra och 

trygga av bara vetskapen om att vårdpersonalen kunde ge dem det stöd som de behövde och 

att de kunde få svar på de frågor som de hade (Stajduhar, Martin, Barwich & Fyles, 2008; 

Stoltz et al., 2006). Känslan av att veta att man inte är ensam i att bära det tunga ansvaret och 

att hjälp finns bara ett telefonsamtal bort bidrog ytterligare till en känsla av säkerhet och 

trygghet. Med hjälp och stöd från den palliativa hemsjukvården beskrev de närstående att det 

var lättare att hantera situationen och finna strategier som hjälpte dem i deras roll som 

vårdare. 

 

7.2 Upplevelse av stöd från vårdpersonal 

För att vårdpersonalen skulle utgöra ett stöd uttryckte de närstående i studierna att det krävdes 

att vårdpersonalen besatt lämpliga kunskaper och erfarenheter, det vill säga att de hade rätt 

kompetens (Jack et al., 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; McLaughlin et al., 2007). 

Det var viktigt att samtliga som ingick i vårdteamet var vänliga, tillmötesgående och att de 

kunde samarbeta i teamet. Detta var tre faktorer som de närstående uttryckte som väsentliga 

för att deras ångest, oro och stress skulle minska. I studien av Jo, Brazil, Lohfeld och Willison 

(2007) kom det däremot fram att en del närstående upplevde att vårdpersonalen inte arbetade 

som ett team samt att det brast i kommunikationen inom vårdteamet, detta upplevdes då inte 

som stöd. 

 

7.2.1 Att skapa relationer 

Att vårdpersonalen skapar en god relation till de närstående var något som de närstående 

uppgav som en viktig faktor för upplevelsen av stöd (Epiphaniou et al., 2012). För att detta 

skulle kunna ske beskrev de närstående att vårdpersonalen behöver ha vissa egenskaper så 

som förmåga att visa empati och värme (Epiphaniou et al., 2012; Lundberg, Olsson & Fürst, 

2013). Genom att vårdpersonalen visade engagemang, var lyhörda och gav de närstående 
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uppmärksamhet uppgav de närstående att de fick stöd i sin situation och att det var en 

förutsättning för att skapa en god och tillitsfull relation (Epiphaniou et al., 2012; Milberg et al. 

2012). De närstående beskrev då att de upplevde ett emotionellt stöd. När vårdpersonalen och 

de närstående inte hade lyckats skapa en god relation till varandra beskrev de närstående att 

de kände sig utelämnade, sårbara och maktlösa (Linderholm & Friedrichsen, 2010). De 

närstående betonade vikten av att bygga relationer med vårdpersonalen för att känna sig 

delaktiga, bekräftade och viktiga.   

 En annan viktigt del i relationskapandet var kommunikationen (Jo et al., 2007; Lundberg et 

al., 2013). En god kommunikation med vårdpersonalen innebar för de närstående att 

vårdpersonalen tog sig tid och lyssnade på dem, såg till deras behov och var flexibla. Det 

bidrog till att de närstående kände sig bekväma i att ställa frågor. Några av deltagarna uppgav 

dock att vårdpersonalen inte lyssnade till deras behov och några andra deltagare upplevde att 

de inte kunde ställa frågor eller inte fick svar på sina frågor. Brister i kommunikationen och 

relationen bidrog till att de närstående kände sig frustrerade (Linderholm & Friedrichsen, 

2010).  

 Enligt deltagarna i studien av Linderholm och Friedrichsen (2010) kunde en bra relation 

med vårdpersonalen leda till en känsla av att man delade på ansvaret, men att det ändå kändes 

som en lättnad och trygghet att veta att sjuksköterskan hade det huvudsakliga ansvaret. 

 

7.2.2 Delat ansvar och avlastning 

De närstående uttryckte att det var emotionellt utmanande att ge vård i hemmet och att kunna 

nå den palliativa hemsjukvården dygnet runt var något som upplevdes som tryggt (Exley & 

Tyrer, 2005; Jo et al., 2007; Milberg et al., 2012; Harding et al., 2012; Stoltz et al., 2006). De 

närstående uttryckte också att det var fysiskt utmanande att ge vård i hemmet och genom att 

sjuksköterskorna inom den palliativa hemsjukvården kunde ge dem möjlighet att få ett avbrott 

och komma hemifrån en stund kunde den tunga bördan avlastas. För många av deltagarna i 

studien av Harding et al. (2012) var känslan av egen tid bristfällig på grund av att deras fokus 

låg på de behov som den som de vårdade hade, deras egna välmående kom i andra hand. 

Andra deltagare i studien lyfte att de kände sig isolerade till hemmet och att de inte hade ett 

eget liv.  

 Besöken från den palliativa hemsjukvården bidrog till en känsla av att vara i trygga händer 

och möjliggjorde för de närstående att kunna komma ifrån en stund utan att de behövde känna 

sig oroliga eller ha dåligt samvete (Jack et al., 2014). De närstående menade att om den 

palliativa hemsjukvården fanns där och såg efter den som var sjuk, upplevde de en stor 
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trygghet (Jack et al., 2014; McLaughlin et al. 2007; Milberg et al., 2012). Möjligheten till 

avlastning värderades högt av de närstående (McLaughlin et al., 2007). De beskrev att stödet 

från den palliativa hemsjukvården lättade på bördan genom att de fick fysiskt, emotionellt och 

socialt stöd (McLaughlin et al., 2007; Zapart, Kenny, Hall, Servis & Wiley, 2007). Ytterligare 

en aspekt som kunde relateras till avlastning avsåg stödet från den palliativa hemsjukvården 

nattetid som gav de närstående möjlighet att få tid att vila eller sova en stund. Detta för att 

orka ta sig genom vardagen och att överhuvudtaget kunna vårda i hemmet (Harding et al., 

2012; Jack et al., 2014). 

 När de närstående inte fick stöd i sin situation upplevde de att ansvaret var mycket tungt 

och de kände sig då osäkra och ensamma (Stoltz et al., 2006).   

 

7.2.3 Att bli sedd och bekräftad 

I flera studier uttryckte de närstående vikten av att bli sedd, att vårdpersonalen lyfter deras 

behov av stöd och att vårdpersonalen visar förståelse (Exley & Tyrer, 2005; Harding et al, 

2012; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2012; Stoltz et al., 2006). De 

närstående beskrev också att de vill bli erkända i sin roll som vårdare, det vill säga att 

sjuksköterskan involverar dem i vårdteamet samt att hon ser de närståendes roll som viktig. 

Genom att vårdpersonalen såg till de närståendes behov och gav dem bekräftelse bidrog det 

till en känsla av värdighet och en ökad självkänsla (Lundberg et al., 2013). De närstående 

kände att de behövde få bekräftelse, från vårdpersonalen, i att det de gör är rätt i sin roll som 

vårdare (Jack et al., 2014). Det visade sig dock i studien av Linderholm och Friedrichsen 

(2010) att en del närstående upplevde att de inte fick bekräftelse från vårdpersonalen vilket 

resulterade i att de tog ett steg tillbaka och att det i sin tur ledde till att de inte kände sig 

delaktiga i vården. De närstående uppskattade när vårdpersonalen såg familjen som en helhet 

(Exley & Tyrer, 2005; Stoltz et al., 2006).  I studien av Harding et al. (2012) framkom det 

dock att några av deltagarna upplevde det motsatta, det vill säga att de kom i skymundan och 

att de ville att vårdpersonalen skulle prata med dem som att de var i rummet och inte någon 

annanstans. I studien av Linderholm och Friedrichsen (2010) beskrev de närstående att de 

upplevde att de var osynliga och att de hade ett hopp om att bli sedda. De upplevde dessutom 

att få i vårdteamet frågade om deras situation, det kändes som att vårdteamet enbart fanns där 

för den som var sjuk. Det var viktigt att vårdpersonalen uppmärksammade de närståendes 

känslor av osäkerhet och oerfarenhet för att motverka känslor av maktlöshet och hjälplöshet 

bland de närstående.  
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7.2.4 Behov av information för upplevelsen av stöd 

För att de närstående skulle uppleva säkerhet, trygghet och känna sig förberedda i sin roll som 

vårdare uttryckte de att det var viktigt att få information (Harding et al., 2012; Lundberg et al., 

2013; Stajduhar et al., 2008). I flera studier framkom det att behovet av information var stort 

och att de önskade olika typer av information (Harding et al., 2012; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Lundberg et al., 2013; Milberg et al., 2012). I studien av Milberg et al. 

(2012) beskrev de närstående vikten av att informationen var individuellt anpassad, samt att 

informationen hjälpte de närstående att vara förberedda både mentalt och praktiskt. Det 

framkom att de närstående ville ha information om att palliativ hemsjukvård fanns att tillgå 

och information om hur den palliativa hemsjukvården kunde vara ett stöd för dem 

(McLaughlin et al., 2007; Stajduhar et al., 2008). En del närstående beskrev att de upplevde 

att de inte hade fått information i tid och detta ledde till konsekvenser för den som de skulle 

vårda. De närstående i studien av Stajduhar et al. (2008) efterfrågade relevant information 

tidigt i patientens sjukdom då de kunde känna sig mer förberedda för att hantera situationen, 

och således känna sig mer säkra i sin roll som vårdare. I tre studier (Harding et al., 2012; 

Stajduhar et al., 2008; Zapart et al., 2007) uttryckte de närstående att de vill ha information 

gällande vart man kan vända sig i akuta situationer eller för att ställa frågor, att få tips och råd 

från vårdpersonalen i hur man kan handskas med vanliga problem och symtomlindring samt 

information om existerande stödgrupper. En annan aspekt som de närstående upplevde som 

viktig gällande informationen var att den var tydlig, ärlig och precis angående sjukdomen, 

prognosen, sjukdomsprogressionen och behandlingen.  

 De närstående hade ett stort ansvar för omvårdnaden och medicineringen för den som var 

sjuk och därmed upplevde de att det var av stor vikt att få information kring detta 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; McLaughlin et al., 2007). Om informationen däremot var 

otydlig och om det var oklart vad vårdpersonalen förväntade sig utav de närstående, bidrog 

det till känslor av osäkerhet hos de närstående som i sin tur ledde till att de kände sig utsatta 

och sårbara (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 De närstående utryckte behovet av att få informationen repeterad och att de ville ha den 

muntligt och skriftligt i form av broschyrer och informationsblad (Lundberg et al., 2013; 

Stajduhar et al., 2008). De uttryckte därför att det var viktigt att vårdpersonalen kände av om 

de var mottagliga för informationen och att de anpassade sig till när den var lämplig att ge 

samt uppmärksammade om det fanns behov av att ge informationen vid flera tillfällen. De 

närstående menade också att det var viktigt att vårdpersonalen såg till att följa upp om de hade 

förstått informationen som givits. 
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7.2.5 Vikten av kontinuitet  

Kontinuitet och en sammanhållen vård var något som flera av de närstående upplevde som 

viktigt för upplevelsen av stöd (Jo et al., 2007; Milberg et al., 2012). I studien av Milberg et 

al. (2012) beskrev de närstående att kontinuiteten hade stor betydelse för att kunna känna tillit 

till vårdpersonalen. De menade att kontinuiteten bidrog till en känsla av att bli igenkänd som 

en individ och det uppskattades att vårdpersonalen var pålästa inför besöken vad gäller 

familjens livshistoria och situation. I de fall när vårdpersonalen inte kände till tillräckligt om 

familjens situation kände de närstående sig övergivna och osäkra.  

 Flera närstående uttryckte att det var alltför många olika från vårdpersonalen som var 

involverade i den sjukes vård och att det var svårt att hålla reda på hur många som egentligen 

hade varit hos dem (Stajduhar et al., 2008; Jo et al., 2007). De närstående menade att detta 

bidrog till en känsla av bristande kontinuitet. 

 

7.3 Upplevelse av stöd i grupp 

I studien av Harding et al. (2012) poängterade de närstående vikten av att få delta i en 

stödgrupp. Betydelsen av att få träffa andra i samma situation bidrog till emotionellt stöd, då 

de närstående ofta kände sig ensamma i sin situation och uttryckte ett behov av att få prata 

med någon (Harding et al., 2012; Henriksson & Andershed, 2007; Milberg, Rydstrand, 

Helander & Friedrichsen, 2005). Stödgrupperna gav de närstående tillfällen att dela sina 

tankar, upplevelser och erfarenheter vilket gav dem möjlighet till reflektion, och att de 

upplevde att de kunde lära sig av varandra. Stödgrupperna bidrog till att de närstående blev 

trygga i sin roll och de kände att det hade underlättat för dem att hantera situationen 

(Henriksson & Andershed, 2007). 

 Närstående som deltog i en studie av Milberg et al. (2005) betonade vikten av att få dela 

sina erfarenheter med andra och känna sammanhållning med dem. Deltagarna i studien tyckte 

att tidpunkten för starten av stödgruppen hade betydelse och några av deltagarna hade 

föredragit att de hade haft möjlighet att delta i en stödgrupp tidigare. De närstående 

uppskattade när ledaren i stödgruppen hade ett lugnt och respektfullt förhållningssätt samt att 

han eller hon kunde prata om svåra saker på ett naturligt sätt. Det bidrog till en öppen 

atmosfär och de närstående kunde öppna upp sig och dela med sig av sina erfarenheter. De 

utryckte också behovet av att kunna prata om sin situation på ett fritt sätt. När de närstående 

upplevde att de inte fick stöd och att deras behov inte uppmärksammades tyckte de att det var 
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till stor hjälp att få ingå i en stödgrupp, då det för en gång skull var fokus på enbart dem. De 

kände sig då sedda och bekräftade som individer och upplevde att de kunde uttrycka sina 

tankar, känslor och behov (Henriksson & Andershed, 2007). Att få delta i en stödgrupp 

upplevdes av de närstående som en lättnad från den annars så ansvarsfyllda vardagen som de 

befann sig i (Milberg et al., 2005; Henriksson & Andershed, 2007).  

 Att lyssna, att få dela med sig av sina egna erfarenheter och att få ställa frågor var mycket 

värdefullt för de närstående (Milberg et al., 2005; Henriksson & Andershed, 2007). Att få dela 

dessa erfarenheter med varandra gav de närstående styrka och det hjälpte dem att få 

perspektiv på tillvaron. Det var också värdefullt att få ta del av andras erfarenheter kring hur 

man löser vardagliga problem. Inom stödgruppen kunde de närstående prata om sådant som 

de hade känt varit för känsligt och tabu att prata om med andra. Möjligheten att kunna 

fortsätta i stödgruppen efter att den som var sjuk hade avlidit gav de närstående en känsla av 

trygghet. 

 

7.4 Upplevelse av stöd från familj och vänner 

Familj och vänner utgjorde ett viktigt stöd för de närstående (Epiphaniou et al., 2012; Jo et al, 

2007). De närstående uppgav att de uppskattade det stöd som deras familj och vänner kunde 

bidra med. De beskrev det som en känsla av att alltid kunna ha någon att höra av sig till och 

någon som man kan lita på (Epiphaniou et al., 2012; Jo et al, 2007; Stoltz et al., 2006). 

Deltagarna i studien av Zapart et al. (2007) beskrev att de fick ett stort emotionellt stöd från 

familj och vänner. 

 Många av deltagarna i studien av Stajduhar et al. (2008) uttryckte att det betydde mycket 

för dem att ha ett nätverk av familj och vänner som kunde hjälpa dem att hantera situationen. 

De beskrev det som att ha någon att prata med och någon som lyssnar på dem, som förstår 

deras situation utan att de blir dömda. Det var lika värdefullt för de närstående när någon 

ringde som när någon kom och hälsade på. Besök från familj och vänner uppskattades då de 

kunde hjälpa till med praktiska saker och omvårdnad eftersom detta avlastade de närstående. 

Den praktiska hjälpen bestod bland annat av att få hjälp med städning och handling. De 

närstående uppskattade också när familj och vänner tyckte att de utförde vården bra och 

uppmärksammade detta. 

 Det visade sig dock att familj och vänner inte alltid utgjorde ett stöd (Stajduhar et al., 

2008). En del närstående upplevde att vissa i familjen tog dem för givet och att de inte visade 

någon uppskattning för det de gjorde. De upplevde också att deras gränser inte respekterades 
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vilket resulterade i att de kände sig övergivna och missnöjda eftersom deras behov av stöd 

inte tillgodosågs. De närstående beskrev också att en del vänner tog avstånd, de varken hörde 

av sig eller besökte dem. Det var något som de närstående beskrev som att inte få stöd. 

 

8 Diskussion 

Under avsnittet metoddiskussion har litteraturöversiktens tillvägagångssätt diskuterats och 

värderats vad gäller datainsamling, urval och analys, samt dess svagheter och styrkor har lyfts 

(Friberg, 2012b). I andra avsnittet, resultatdiskussion, har några valda delar ur resultatet 

diskuterats mot den teoretiska utgångspunkten samt mot denna litteraturöversikts bakgrund 

och annan relevant litteratur. Diskussionen avslutas med kliniska implikationer och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Då en litteraturöversikt innebär att skapa en överblick över aktuellt kunskapsläge inom ett 

specifikt område är metoden fullt tillräcklig för att kunna svara på denna litteraturöversikts 

syfte (Friberg, 2012a). Däremot har det riktats viss kritik mot denna metod, såsom att 

mängden relevant forskning kan vara begränsad samt att det kan förekomma att 

författaren/författarna väljer studier som stödjer deras egna åsikter och intressen för det valda 

ämnet. Därför har ett öppet och kritiskt förhållningssätt tillämpats, gällande urvalet av 

vetenskapliga artiklar i denna litteraturöversikt, genom reflektion över den egna förförståelsen 

och en genomgående kritisk diskussion kring artiklarnas innehåll. 

 För att besvara syftet har totalt 14 artiklar valts ut, varav elva kvalitativa och tre med 

mixad metod. Eftersom syftet med denna litteraturöversikt var att ta reda på vad närstående 

upplever som stöd är majoriteten av valda artiklar kvalitativa för att få en djupare förståelse 

(Danielson, 2012). De tre artiklarna med mixad metod innehöll både en kvalitativ och en 

kvantitativ del. Mixad metod kan vara lämplig för att ge mer tyngd i en studie genom att den 

kvantitativa delen kan förstärka och bekräfta resultatet i den kvalitativa delen och tvärtom 

(Borglin, 2012). Dessa inkluderades då artiklarnas resultat ansågs vara relevanta i relation till 

litteraturöversiktens syfte.  

 Artiklarna söktes i databaserna Cinahl Complete, MEDLINE with Full Text, Nursing & 

Allied Health Source, PubMed, PsycINFO och SveMed+. Det var dock endast i de tre 

förstnämnda databaserna som artiklarna valdes ifrån. Författarna antog att sökningar i de 
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andra databaserna skulle resultera i ytterligare relevanta artiklar, men så var ej fallet då 

samma artiklar återkom i även dessa databaser.  

 Då författarna har använt sig av boolesk söklogik, vilket innebar att sökorden 

kombinerades med AND och OR, gav det en bra bredd och ett större urval. Likaså har 

trunkering använts för att inte begränsa sökningarna och urvalet. Samtliga sökord som har 

använts var relevanta och gav ett bra urval. Efter genomförda sökningar upptäckte författarna 

att det fanns ytterligare ett engelskt sökord för begreppet närstående, ”significant others”. 

Författarna utförde då fler sökningar i de olika databaserna med sökordet, detta resulterade 

dock inte i några nya artiklar. 

 En av begränsningarna var att använda tidsintervallet 2005-2015 då författarna ville ha 

relativt ny forskning kring det valda ämnet och för att få en hanterbar mängd artiklar. Det 

fanns en medvetenhet om att relevanta artiklar kan ha uteslutits på grund av att begränsa 

tidsintervallet eftersom närståendes upplevelser och behov av stöd antagligen inte har ändrats 

nämnvärt över tid. Det ska dock poängteras att kunskapen om de närståendes behov har 

förändrats. 

 Författarna har valt att inte begränsa sig till Full Text i databaserna för att inte gå miste om 

relevanta artiklar. Däremot i databasen Nursing & Allied Health Source har en begränsning 

skett till att endast söka i Abstract (sammanfattning), detta för att sökningar utan denna 

begränsning gav ett ohanterligt antal träffar. Författarna inser att det kan ha lett till att 

relevanta artiklar har sållats bort. 

 Samtliga artiklar var publicerade på engelska. Engelska är inte författarnas modersmål, 

därför har en stor noggrannhet vad gäller översättningen från engelska till svenska tillämpats. 

Artiklarna lästes individuellt flera gånger för att sedan översättas och diskuteras tillsammans 

för att undvika missförstånd och misstolkningar av innehållet i artiklarna.  

 Samarbetet mellan författarna har fungerat bra och hela arbetet har författats gemensamt. 

Författarna har kunnat ta del av varandras tankar, synpunkter och erfarenheter vilket har varit 

inspirerande och motiverande. Detta har gett möjlighet till kontinuerlig diskussion och 

reflektion vad gäller utformning, struktur, innehåll och formuleringar. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

För att personer som är svårt sjuka och som befinner sig i livets slutskede ska kunna få sin 

önskan uppfylld om att få tillbringa sin sista tid i hemmet, är det ofta en förutsättning att en 

närstående finns med som ett stöd (Milberg, 2012a; Beland, 2013). De närstående upplever 
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ofta oro, utmattning, depression och genomgår rollförändringar. Att vara närstående till en 

döende person kan ha en stor inverkan på den närståendes hälsa då han eller hon saknar 

erfarenhet av svår sjukdom och upplever att de blir tyngda av ansvar (Milberg, 2012a; Eyre, 

2010). Oro är ett stort problem hos de närstående och att känna trygghet och kontroll över den 

egna tillvaron är således viktigt för dem (Milberg, 2012a; Morris et al., 2015). I likhet med 

vårt resultat kom det fram, i studierna av Beland (2013) och Eyre (2010), att genom att få 

stanna kvar i det egna hemmet och vårda kan ge en känsla av trygghet och kontroll för de 

närstående. En annan aspekt av att få vara kvar i det egna hemmet är att det ofta är synonymt 

med ”en god död”, då det kan bidra till en känsla av lugn och värdighet (Beland, 2013; Eyre, 

2010; Falk & Jakobsson Ung, 2013). De närstående kan då få en positiv upplevelse av att ha 

kunnat vara med och bidra till detta (Eyre, 2010). I vårt resultat framkom det att det var 

viktigt för de närstående att ha hemsjukvård för att överhuvudtaget kunna utföra vården i 

hemmet. 

 Att vara närstående och bli vårdare kan, som nämnts tidigare, beskrivas som att han eller 

hon genomgår en transition och således kan denne bli mer utsatt och sårbar (Meleis et al., 

2010). Janze och Henriksson (2014) beskriver att de närstående genomgår tre transitioner. 

Den första uppstår när den person som behöver vård insjuknar och får sin diagnos, den andra 

när den närstående tar sig an rollen som vårdare och den tredje uppstår när den som är sjuk 

går bort. Flera faktorer påverkar dessa transitioner såsom att vara förberedd, kunskap, 

förväntningar, den sociala kontexten och fysiskt och emotionellt välbefinnande. Hur de 

närstående klarar av att hantera den nya rollen som vårdare beror på dennes personlighet, 

kultur, kunskap, erfarenhet och vilket socialt stöd de får samt tillgång till stöd och hjälp från 

sjukvården (Eyre, 2010). Den nya rollen som vårdare är kanske inte något som den närstående 

varken är förberedd eller tränad inför, och det tas ofta för givet av andra i den närståendes 

omgivning att han eller hon ska anta rollen som vårdare.  

 De närstående befinner sig i en situation där de vårdar och ger stöd till den sjuke, samtidigt 

som de själva är i behov av stöd (Milberg, 2012a). I likhet med vårt resultat kom det fram i 

studien av Eyre (2010) att de närstående som vårdar har en önskan om att bli igenkända och 

bekräftade i sin roll, att de vill känna sig delaktiga, få information och kunskap samt få 

emotionellt och praktiskt stöd. Att bli sedd och bekräftad handlade i vårt resultat om att 

vårdpersonalen såg till de närståendes behov vilket ledde till en ökad självkänsla. Genom att 

de närstående blir sedda och bekräftade kan känslor av osäkerhet, maktlöshet och frustration, 

som kan uppkomma under en transition, motverkas. De närstående som vårdar en svårt sjuk 

person har ofta ett behov av att få känna sig säkra och förberedda i sin roll samt att de inte 
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känner sig ensamma i situationen (Eyre, 2010). Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan 

ser den närstående och involverar denne i vårdteamet för att han eller hon ska känna sig 

delaktig.  

 Vårt resultat visar på att sjuksköterskan har en viktig roll i att skapa ömsesidiga och 

förtroendefulla relationer för att kunna ge stöd till den närstående. Som nämnts tidigare i 

bakgrunden är relationsskapande en av sjuksköterskans främsta uppgifter inom palliativ vård 

(Friedrichsen, 2012). En god relation mellan den närstående och sjuksköterskan är av stor vikt 

för att de närstående ska känna sig delaktiga, bekräftade och viktiga som i sin tur hjälper dem 

att klara av och hantera förändringen som de står inför (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom 

att sjuksköterskan och den närstående skapar en god relation kan det öppna upp för vårdande 

och stödjande samtal som kan underlätta för dem i den situation som de befinner sig i. 

Sjuksköterskan spelar då en viktig roll i att lyssna utifrån ett öppet och följsamt 

förhållningssätt samt att hon utgår från den närståendes livsvärld och ser varje individ som 

unik. 

 I vårt resultat framkom det att de närstående uttryckte att det var viktigt att få information 

och kunskap för att känna sig förberedda i sin roll som vårdare. Genom att känna sig 

förberedd och få kontroll över situationen kan den närstående uppleva sin situation mer 

begriplig, hanterbar och meningsfull (Janze & Henriksson, 2014; Hudson & Payne, 2011). 

Självförtroendet och självkänslan kan öka då den närstående känner sig förberedd och 

upplever att han eller hon kan bemästra situationen samt klara av att medverka som vårdare. 

Ett ökat självförtroende och en ökad självkänsla kan stärka den närstående och bidra till att 

denne upplever situationen och transitionen mer hanterbar och för att dennes hälsa inte ska 

påverkas negativt (Meleis, 2010). Andra studier har visat att många närstående känner sig 

vilsna och oförberedda i sin roll som vårdare då de upplever att de saknar kunskap och 

information (Henriksson, 2013; Smith & Skilbeck, 2008; Ward-Griffin, McWilliam & 

Oudshoorn, 2012).  

 Avsaknad av information kan ha en negativ inverkan på upplevelsen av att som närstående 

vårda en person som är svårt sjuk (Eyre, 2010). Ytterligare en studie beskriver behovet av 

information och hur det hjälper de närstående att känna sig säkra och förberedda för att kunna 

delta i vårdandet hemma (Stajduhar, Funk & Outcalt, 2013). Informationen är också av stor 

betydelse för att de närstående ska kunna förbereda sig inför andra transitioner, till exempel 

när vårdarrollen upphör i samband med att den sjuke har avlidit och för att kunna hantera sin 

sorg (Eyre, 2010).  
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 En annan viktig aspekt av informationens betydelse är att sjuksköterskan ska vara 

medveten om och lyhörd för att de närstående inte alltid är mottagliga för informationen som 

ges (Eyre, 2010). I likhet med vårt resultat innebär det således att informationen bör anpassas 

till vilken typ av information som den närstående efterfrågar och när den är lämplig att ge. 

Sjuksköterskan i den palliativa vården ska därför utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

välja tid och plats då det kan vara passande att delge den närstående informationen samt 

försöka förbereda den närstående inför svåra samtal. Sjuksköterskan bör också överväga vem 

som ska informera den närstående utifrån vad informationen handlar om. Det vill säga att den 

person som har rätt kompetens relaterat till informationen är också den person som ska ge 

informationen till den närstående.  

 I vårt resultat visade det sig att de närstående upplevde det som positivt att delta i en 

stödgrupp. Genom att delta i en stödgrupp upplevde de samhörighet med andra i samma 

situation och de gavs möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och behov. Något som 

framkom i vårt resultat, och som tidigare diskuterats, var att de närstående ville bli sedda och 

bekräftade. Detta kan också åstadkommas genom att ha möjlighet att delta i en stödgrupp 

vilket även framkommer i andra studier (Holm et al., 2015; Henriksson, Benzein, Ternestedt 

& Andershed, 2011). I likhet med vårt resultat tar dessa studier upp att stödgrupperna var 

viktiga för att kunna ta del av varandras erfarenheter och upplevelser samt för att få ett 

emotionellt stöd. I studien av Holm et al. (2015) framkom det att bli sedd och bekräftad i en 

stödgrupp handlade om att de närståendes roll sågs som viktig och att både personal och andra 

deltagare i gruppen uppmärksammade och bekräftade att de närstående hade ett stort ansvar. 

 En diskussion har tidigare förts kring informationens betydelse för att känna sig förberedd, 

att få delta i en stödgrupp har också visat sig vara betydelsefullt för att de närstående ska 

känna sig förberedda i sin situation. Detta kan till exempel ske genom att de kan ta del av 

varandras erfarenheter och upplevelser. Som nämnts tidigare kan känslan av att vara 

förberedd således underlätta för de närstående att hantera de transitioner som de genomgår.   

 

8.3 Kliniska implikationer  

Resultatet i denna litteraturöversikt kan tänkas vara tillämpbart och relevant för 

sjuksköterskor inom olika områden och vårdkontexter. Utifrån resultatet kan sjuksköterskan 

få en inblick i vad de närstående upplever som stöd för att kunna utforma vården utifrån de 

individuella behov som de närstående har. Genom att sjuksköterskan får utbildning och håller 

sig uppdaterad kring vad de närstående har för behov av stöd får hon ytterligare kunskap inom 
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ämnet. För att uppmärksamma de närståendes behov av stöd skulle möjligen ett 

bedömningsinstrument kunna vara användbart. Detta för att samtliga sjuksköterskor ska 

arbeta enligt samma rutiner och principer och för att lyfta de behov och problem som 

föreligger hos de närstående. Bedömningsinstrumentet skulle således kunna bidra till att alla 

närstående ges samma möjlighet till att kunna uttrycka och samtala om sin situation och inte 

”glöms bort” och därmed hamnar mellan stolarna. Att redan vid inskrivningen använda sig av 

ett bedömningsinstrument som ett hjälpmedel gör att man tidigt uppmärksammar de behov 

som de närstående har. Det är viktigt att de närståendes behov kontinuerligt följs upp och 

utvärderas då dessa kan förändras över tid. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

I litteraturöversikten framkom det att de närstående bär ett stort ansvar som vårdare och är 

därför i behov av fysiskt, emotionellt och socialt stöd. Det har skett en hel del tidigare 

forskning inom området. Det är dock av stor vikt att fortsatt forskning sker eftersom det i vårt 

resultat har framkommit att det fortfarande finns brister i stödet till de närstående. Fortsatt 

forskning bör ske inom samtliga områden som har framkommit i resultatet för att ge en 

konkret bild av vad de närstående upplever som stöd, det i sin tur kan ge sjuksköterskan 

vägledning i hur hon ska utforma stödet till de närstående. Framförallt bör mer forskning ske 

kring stödgrupper för att detta ska synliggöras och kunna erbjudas i större utsträckning.  

 Ytterligare förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att forskningen riktar sig mot hur 

olika genus- och/eller kulturella aspekter påverkar de närstående som vårdar i hemmet. Det 

skulle vara intressant att se om det skiljer sig mellan personer som är från grupporienterade 

eller individorienterade kulturer vad gäller upplevelsen av att vårda i hemmet, då Sverige idag 

är ett mångkulturellt samhälle. Det skulle också vara intressant att se om upplevelsen skiljer 

sig åt mellan kvinnor och män. 

 

9 Slutsats  

I resultatet framkom det att de närstående som medverkar i vården i hemmet upplevde att de 

hade ett stort ansvar och att det ställdes stora krav på dem. För att kunna hantera situationen 

var stödet från det palliativa hemsjukvårdsteamet av stor vikt. Genom att 

hemsjukvårdspersonalen hade rätt kompentens och ett gott bemötande kunde de närståendes 

ångest, stress och oro minska. En annan viktig del för upplevelsen av stöd var att de 

närstående och vårdpersonalen hade lyckats skapa en god relation till varandra för att de 
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närstående skulle känna sig delaktiga, bekräftade och viktiga. Att dela ansvaret med 

vårdpersonalen samt att få möjlighet till avlastning upplevdes som tryggt för de närstående. 

Det gav dem också möjlighet att ägna sig åt egna aktiviteter, såsom till exempel fysisk träning 

och umgänge med andra. Ytterligare en aspekt som de närstående upplevde som stöd var att 

de blev sedda och bekräftade. Behovet av information för upplevelsen av stöd var stort hos de 

närstående, detta för att uppleva säkerhet, trygghet och för att känna sig förberedda. Vidare 

framkom det i resultatet att möjligheten till att delta i en stödgrupp och/eller att få stöd från 

familj och vänner var betydelsefullt för upplevelsen av stöd.   
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Bilaga 1. Sökmatris  
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träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete (Palliative care OR 
end of life care OR 
palliative OR 
terminal care) AND 
(home care OR 
home care services 
OR home) AND 
(next of kin OR 
informal caregiver* 
OR family 
caregiver* OR 
family member* OR 
spouse OR relative*) 
AND (experience* 
OR lived 
experience*) 

286 Peer Reviewed 
2005-2015 

27 8 
 

Exley, C., & Tyrer, F. 
(2005) 
 
Jack, B. A., O’Brien, M. R., 
Scrutton, J., Baldry, C. R., 
& Groves, K. E. (2014) 
 
Linderholm, M., & 
Friedrichsen, M. (2010) 
 
Lundberg, T., Olsson, M., 
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Stajduhar, K. I., Martin, W. 
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caregiver* OR 
family member* OR 
spouse OR relative*) 
AND (experience* 
OR lived 
experience*) 

366 2005-2015 10 
 

1 Milberg, A., Wåhlberg, R., 
Jakobsson, M., Olsson, E.-
C., Olsson, M., & 
Friedrichsen, M. (2012) 
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palliative OR 
terminal care) AND 
(home care OR 
home care services 
OR home) AND 
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OR lived 
experience*) 

163 Peer Reviewed 
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8 4 Harding, R., Epiphaniou, 
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Milberg, A., Rydstrand, K., 
Helander, L., & 
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(informal caregiver* 
OR family 
caregiver*) AND 
(support) AND 
(home care) 

160 Peer Reviewed 
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6  2 Stoltz, P., Willman, A., & 
Udén, G. (2006) 
 
Zapart, S., Kenny, P., Hall, 
J., Servis, B., & Wiley, S. 
(2007) 

Cinahl Complete (Palliative) AND 
(informal caregiver* 
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caregiver*) AND 
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4 1 Epiphaniou, E., Hamilton, 
D., Bridger, S., Robinson, 
V., Rob, G., Beynon, T., 
Higginson, I., & Harding, 
R. (2012) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 
(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Epiphaniou, E., 
Hamilton, D., 
Bridger, S., 
Robinson, V., Rob, 
G., Beynon, T., 
Higginson, I., & 
Harding, R.  

Adjusting to 
the 
caregiving 
role: the 
importance 
of coping 
and support 

2012, Storbritannien, 
International Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet var att identifiera 
existerande strategier och 
stödmekanismer hos 
informella vårdgivare för att 
utveckla stödinterventioner. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 20 personer deltog i 
studien varav 11 kvinnor och 9 
män. Samtliga deltagare var 
över 18 år. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: En tematisk 
innehållsanalys genomfördes.  

Två huvudteman framkom utifrån analysen.  
Strategier/coping: de informella vårdgivarnas 
förmåga att hantera utmaningar och stress, som 
rollen som vårdare innebär. 
Stöd: upplevelse av psykologiskt stöd, stöd från 
vårdpersonal, stöd från familj och vänner, 
information, relationer. 

Exley, C., & Tyrer, 
F.  

Bereaved 
carers’ views 
of a hospice 
at home 
service 

2005, Storbritannien, 
International Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet var att utforska sörjande 
informella vårdares 
upplevelser och erfarenheter 
av hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 12 informella vårdare 
deltog i studien, varav 9 makar 
(3 män och 6 kvinnor), 2 döttrar 
och 1 svärdotter. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Intervjuerna 
analyserades med hjälp av 
”framework approach” enligt 
Ritchie och Spencer. 

Utifrån analysen framkom fyra teman. 
Ett av temana var anledningar till att välja 
hemsjukvård. De informella vårdarna beskrev 
att kunna ha hemsjukvård var ett stort stöd för 
dem i att kunna hantera situationen. Det andra 
temat var formell vård och innefattade hur 
hälso- sjukvårdspersonalen bemötte och gav 
stöd till de närstående. Det tredje temat var att 
kunna få ”dygnet runt”-vård vilket ledde till att 
de informella vårdarna kände sig mer trygga. 
Det fjärde temat handlade om att tillhandahålla 
specialistutrustning 

Harding, R., 
Epiphaniou, E., 
Hamilton, D., 
Bridger, S., 
Robinson, V., 
George, R., 
Beynon, T., & 
Higginson, I. J.  

What are the 
perceived 
needs and 
challanges of 
informal 
caregivers in 
home cancer 
palliative 
care? 
Qualitative 
data to 

2012, Storbritannien, 
Support Care Cancer 

Syftet var att utifrån de 
informella vårdgivarnas behov 
och utmaningar kunna skapa 
en passande intervention, 
baserad på deras upplevelser. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 20 informella vårdgivare 
deltog i studien, varav 11 
kvinnor och 9 män. Samtliga 
deltagare var över 18 år. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor.  
Analys: En tematisk analys 
genomfördes. 

I resultatet framkom två huvudtema: behov och 
utmaningar, kring de informella vårdgivarnas 
upplevelser av att vårda. Temat behov handlade 
om att vara förberedd i sin roll som vårdare, 
behov av att bli sedd, tydlig och precis 
information, behov av emotionellt stöd och från 
stödgrupper. 
Temat utmaningar handlade om osäkerhet, 
ångest och stress över sjukdomens progression, 
finansiella problem och stress, brist på egentid, 
sömnsvårigheter och den informella 
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construct a 
feasible 
psycho-
educational 
intervention 

vårdgivarens egen hälsa. 

Henriksson, A., & 
Andershed, B.   

A support 
group 
programme 
for relatives 
during the 
late 
palliative 
phase 

2007, Sverige, 
International Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet var beskriva 
närståendes upplevelser av att 
delta i ett stödgruppsprogram 
och hur det har påverkat dem 
och deras liv. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: Totalt intervjuades 40 
närstående. Samtliga deltagare 
var över 18 år. 
Datainsamling: Kvalitativa 
intervjuer i form av öppna 
dialoger. 
Analys: Analysen skedde med 
en fenomenologisk metod. 

I resultatet framgår det att stödgrupper är 
betydelsefulla för närstående i palliativ vård. De 
upplevde att de blev sedda, fick bekräftelse, 
möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar, 
det var betydelsefullt att kunna dela varandras 
erfarenheter. Stödgrupperna bidrog till en 
känsla av sammanhållning och att man inte var 
ensam i situationen. Det gav dem ny 
information och kunskap samt möjlighet till 
reflektion. Genom att delta i stödgruppen gav 
det möjlighet för de närstående att komma 
hemifrån en stund och få ett avbrott. Mötena 
gav dem ett emotionellt stöd. Efter att ha 
deltagit i stödgruppen kände de närstående sig 
stärkta och mer säkra i sin roll som vårdare. 

Jack, B. A., 
O’Brien, M. R., 
Scrutton, J., 
Baldry, C. R., & 
Groves, K. E.  
 

Supporting 
family carers 
providing 
end-of-life 
home care: a 
qualitative 
study on the 
impact of a 
hospice at 
home service 

2014, Storbritannien, 
Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet var att beskriva 
sörjande närstående som 
vårdar en anhörig och deras 
upplevelser och erfarenheter 
av hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: Totalt deltog 20 
närstående som vårdar en 
anhörig, varav 15 kvinnor och 5 
män. Samtliga deltagare var 
över 18 år. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Tematisk 
innehållsanalys.  

Samtliga deltagare uppgav att de har positiva 
erfarenheter av att ha hemsjukvård.  
Det framkom tre huvudteman: närvaron av 
hemsjukvård var högt värderad, 
de kände att de var i goda och trygga händer 
och de upplevde det som stödjande i det 
normala livet. 

Jo, S., Brazil, K., 
Lohfeld, Li., & 
Willison, K.  

Caregiving 
at the end of 
life: 
perspectives 
from spousal 
caregivers 
and care 
recipients 

2007, Kanada, Palliative 
and Supportive Care 

Syftet var att utforska både 
närståendes och patienters 
perspektiv och upplevelser av 
palliativ hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: Totalt deltog 20 
personer i studien varav 10 var 
närstående och 10 var patienter. 
Datainsamling: Individuella 
intervjuer. 
Analys: Intervjuerna från de 
närstående och patienterna 
analyserades separat.  

Utifrån analysen framkom fem teman i 
resultatet. Det första temat var positiva 
upplevelser av att ge vård som närstående. Det 
andra temat var negativa upplevelser av 
vårdgivandet vilket innefattade fysisk, 
emotionell och finansiell belastning samt 
tidsbrist. Det tredje temat handlade om 
relationen mellan den närstående och den som 
var sjuk. Det fjärde temat formellt stöd inbegrep 
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både positiva och negativa aspekter. Det femte 
temat handlade om positiva och negativa 
aspekter gällande det informella stödet. 

Linderholm, M., & 
Friedrichsen, M.  

A desire to 
be seen: 
family 
caregivers’ 
experiences 
of their 
caring role in 
palliative 
home care 

2010, Sverige, Cancer 
Nursing 

Syftet var att undersöka 
informella vårdgivares 
upplevelser av deras roll som 
vårdare och vilket stöd de fick 
under patientens sista 
sjukdomstid och efter 
patientens död.  

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 14 familjemedlemmar 
deltog i studien, varav 9 kvinnor 
och 5 män. Samtliga deltagare 
var över 18 år. 
Datainsamling: Intervjuer med 
fokus på upplevelser. 
Analys: Hermeneutisk analys 
och tolkningsmetod enligt 
Gadamer. 

Resultatet visar på att de informella vårdgivarna 
hade en positiv upplevelse av 
hemsjukvårdsteamet och att de inte hade kunnat 
ge vård i hemmet utan stödet från dem. Det 
framkom också att de informella vårdgivarna 
hade behov av att bli bekräftade av 
hemsjukvårdsteamet, annars kände de sig 
maktlösa/hjälplösa i sin roll som vårdgivare. De 
informella vårdgivarna kände sig dock 
oförberedda och att de saknade kunskap, det i 
sin tur berodde delvis på avsaknad av stöd från 
hemsjukvårdsteamet. 
 

Lundberg, T., 
Olsson, M., & 
Fürst, C. J.  

The 
perspectives 
of bereaved 
family 
members on 
their 
experiences 
of support in 
palliative 
care 

2013, Sverige, 
International Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet var att utforska 
familjemedlemmars 
upplevelser av stöd från 
sjukvårdpersonal i palliativ 
vård. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: Totalt deltog 25 
närstående i studien. Samtliga 
deltagare var över 18 år. 
Datainsamling: Kvalitativa 
individuella intervjuer. Med en 
semistrukturerad intervjuguide. 
Analys: Induktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 

Analysen resulterade i kategorier som 
kopplades samman med olika känslomässiga 
betydelser. Det handlade bland annat om stöd i 
form av information som bidrog till känslor av 
säkerhet och trygghet. Det handlade också om 
upplevelser/erfarenheter av vilka möten som 
upplevdes som stödjande. En annan del som 
redovisades i resultatet var att vårdpersonalens 
professionella fokus bidrog till en känsla av att 
känna sig värdefull och viktig. 

McLaughlin, D., 
Sullivan, K., & 
Hasson, F.  

Hospice at 
home 
service: the 
carer’s 
perspective 

2007, Storbritannien, 
Support Care Cancer 

Syftet var utforska sörjande 
närståendes upplevelser av 
hemsjukvård. 

Metod: Kvantitativ/kvalitativ 
studie 
Urval: Totalt svarade 128 på 
frågeformuläret. Samtliga 
deltagare var över 18 år. 
Datainsamling: Frågeformulär 
med en kvantitativ del och en 
kvalitativ del (med öppna 
frågor). 
Analys: Kvantitativ data 
analyserades deskriptivt. Det 
kvalitativa materialet 
sammanfattades i olika teman. 

Fem teman framkom i resultatet. Det första 
temat var brist på kännedom och kunskap om 
hemsjukvård. Det andra var att hemsjukvård 
utgjorde ett stort stöd för de närstående att 
kunna utför vård i hemmet. Hemsjukvården 
kunde avlasta och stötta de närstående och de 
fick möjlighet att vila och erbjöds emotionellt 
stöd. Det tredje temat, efterfrågad hjälp, 
handlade om att de närstående önskade 
ytterligare hjälp från hemsjukvården. Några av 
deltagarna belyste behovet av bättre planering 
och koordination av vården. Det fjärde temat 
handlade om att hemsjukvården kunde avlasta 
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bördan genom att ge fysiskt, emotionellt och 
socialt stöd. Det femte temat handlade om 
hemsjukvårdspersonal, att de hade kunskap och 
kompetens inom området. De närstående kände 
sig trygga i situationen genom att 
hemsjukvårdspersonalen hade ett vänskapligt 
och empatiskt bemötande. 

Milberg, A., 
Rydstrand, K., 
Helander, L., & 
Friedrichsen, M.  

Participants’ 
experiences 
of a support 
group 
intervention 
for family 
members 
during 
ongoing 
palliative 
home care 

2005, Sverige, Journal of 
Palliative Care 

Syftet med studien var att 
beskriva familjemedlemmars 
upplevelser av delta i en 
stödgruppsintervention under 
pågående palliativ 
hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ/kvantitativ 
studie. 
Urval: Totalt deltog 19 
familjemedlemmar i studien 
varav 10 män och 9 kvinnor i 
åldrarna 54-80 år. 13 deltog 
både i intervjuerna i fokusgrupp 
samt frågeformuläret, och 6 
besvarade endast 
frågeformuläret.  
Datainsamling: Intervjuer i 
fokusgrupp och ett 
kompletterande frågeformulär 
med öppna frågor. 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. Kvantitativa 
data från frågeformuläret 
sammanfattades i tabeller.  

Resultatet visar på att stödgrupper är värdefulla 
för familjemedlemmar då de vårdar en anhörig i 
livets slutskede i hemmet. Resultatet visade på 
att gruppkonstellationen i stödgruppen byggde 
en känsla av sammanhållning. Gruppledarens 
egenskaper var också betydelsefulla för att 
kunna leda och stötta gruppen. Deltagare i 
studien uttryckte att meningsfulla dialoger i 
stödgruppen hjälpte dem med de vardagliga 
problemen, samt att de fick möjlighet att prata 
om sin situation. Gruppsammanhållningen 
bidrog till en känsla av trygghet hos deltagarna 
och en känsla av att inte vara ensam. Genom att 
ha möjlighet till reflektion ökade upplevelsen av 
inre styrka hos deltagarna. 

Milberg, A., 
Wåhlberg, R., 
Jakobsson, M., 
Olsson, E.-C., 
Olsson, M., & 
Friedrichsen, M.  

What is a 
”secure 
base” when 
death is 
approaching? 
A study 
applying 
attachment 
theory to 
adult 
patients’ and 
family 
members’ 
experiences 

2012, Sverige, Psycho-
Oncology 

Syftet med studien var att 
använda patienters och 
närståendes upplevelser för att 
utforska om palliativ 
hemsjukvård kan utgör en 
”säker bas”. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: Totalt deltog 12 
patienter och 14 
familjemedlemmar i studien.  
Datainsamling: Intervjuer med 
öppna frågor. 
Analys: Deduktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visar på att samtliga deltagare 
uttryckte att det var viktigt att känna sig trygg 
när man ska vårda hemma. De uppgav också att 
få vara i hemmet och ha palliativ hemsjukvård 
kan ge en känsla av trygghet och att hemmet 
utgör den ”säkra basen”. Viktiga aspekter som 
kom upp som stödjande för de närstående var; 
att kunna kontakta hemsjukvården dygnet runt, 
att det fanns en kontinuitet i vården, att skapa 
relationer med vårdpersonalen, att kunna lita på 
vårdpersonalen och att de gör hembesök som 
utlovat, att bli sedd och bekräftad som 
närstående, att bli avlastad, att få information 
och att kunna fortsätta med det tidigare 
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of palliative 
home care 

vardagliga livet. 

Stajduhar, K. I., 
Martin, W. L., 
Barwich, D., & 
Fyles, G.  

Factors 
influencing 
family 
caregivers’ 
ability to 
cope with 
providing 
end-of-life 
cancer care 
at home 

2008, Kanada, Cancer 
Nursing 

Syftet var att beskriva de olika 
faktorer som påverkar den 
närståendes förmåga att utföra 
palliativ cancervård i hemmet. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: Totalt 29 närstående 
deltog i studien, varav 26 
kvinnor och 3 män. Samtliga 
deltagare var över 18 år. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet redovisar olika teman som handlar 
om: de närståendes förmåga att hantera sin roll 
som vårdare, den närståendes inställning till 
livet, patientens upplevelse av sjukdom, 
patientens erkännande av den närstående som 
vårdare, relationen mellan den närstående 
vårdaren och patienten samt den närstående 
vårdarens känsla av trygghet. Trygghet kunde 
upplevas när de närstående fick stöd från familj 
och vänner, hemsjukvårdsteamet eller i form av 
information. 

Stoltz, P., Willman, 
A., & Udén, G.  

The meaning 
of support as 
narrated by 
family carers 
who care for 
a senior 
relative at 
home 

2006, Sverige, Qulitative 
Health Research 

Syftet med studien var att 
belysa betydelsen av stöd för 
närstående som vårdar en 
anhörig som är ansluten till 
avancerad palliativ 
hemsjukvård. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 20 närstående 
vårdgivare varav 13 var kvinnor 
och 7 var män. Samtliga 
deltagare var maka eller make 
till patienten. 
Datainsamling: Ostrukturerade 
narrativa intervjuer.  
Analys: Fenomenologisk 
hermeneutisk metod.  

Resultatet redovisar två teman. Det första temat 
erfarenheter/upplevelser handlade om en känsla 
av samhörighet med andra som vårdar. Till 
exempel stöd från hemsjukvården, eller från 
familj och vänner. De närstående uttryckte en 
känsla av samhörighet eftersom de har ett delat 
ansvar med hemsjukvården. De närstående hade 
ett behov av att bli sedda och bekräftade. De 
uttryckte också ett stort behov av hjälp med att 
fatta olika beslut. De närstående uttryckte 
känslor av ensamhet. Det andra temat handlade 
om en känsla av att lita på ”sig själv” i sin roll 
som vårdare, och en känsla av att klara av det.  

Zapart, S., Kenny, 
P., Hall, J., Servis, 
B., & Wiley, S.  

Home-based 
palliative 
care in 
Sydney, 
Australia: 
the carer’s 
perspective 
on the 
provision of 
informal care 

2007, Australien, Health 
and Social Care in the 
Community 

Syftet var att skapa en utökad 
förståelse för hur informella 
vårdgivare upplever sin roll 
som vårdare och vilket stöd de 
tycker är tillfredsställande. 

Metod: Kvalitativ/kvantitativ 
studie.  
Urval: 82 informella vårdgivare 
deltog i studien.  
Datainsamling: Samtliga 
deltagare hade svarat på en 
hälsoenkät (SF-36) och därefter 
genomfördes intervjuer som 
bestod av en strukturerad del 
och en semistrukturerad del. 
Analys: Materialet från den 
strukturerade delen matades in i 
ett dataprogram som gav ett 

Tre huvudkategorier presenteras i resultatet. 
Den första kategorin berörde vad de informella 
vårdgivarna föredrog att göra eller inte göra 
i omvårdnaden. Andra kategorin var vilka 
stödåtgärder som de informella vårdgivarna 
fann som effektiva. Stödåtgärderna kunde vara 
emotionellt stöd, information eller stöd från 
familj och vänner. Den tredje kategorin 
handlade om hur vården och de informella 
vårdgivarnas liv påverkades. 
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resultat. Den semistrukturerade 
delen av intervjuerna 
analyserades och kodades för att 
hitta flera kategorier. 

 

 


