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Bakgrund: Palliativ hemsjukvård blir allt vanligare i Sverige. Närståendes deltagande är 

ofta en förutsättning för att denna vård ska vara genomförbar. För att närstående ska ha 

förmåga att vårda patienten palliativt hemmet är det viktigt att sjuksköterskan bidrar med 

stöd och information. Att upprätthålla livskraft och livsrytm är av vikt för bibehålla hälsan. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av att delta i palliativ vård 

som utförs i hemmet. Metod: En kvalitativ litteraturöversikt genomfördes för att få en 

djupare förståelse för närståendes upplevelser. 12 artiklar valdes ut och datan som samlades 

in analyserades sedan i tre steg. Resultat: I resultatet beskrevs närståendes upplevelser av 

den förändrade vardagen och hemmiljön, att vårdandet innebar ett stort ansvar och de egna 

behoven sattes åt sidan. Det framkom även upplevelser rörande kontroll och den 

meningsfullhet som kan upplevas av vårdandet. Konklusion: Betydelsen av stöd och 

information samt vikten av att vara delaktig och ha kontroll över situationen lyftes här.
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Background: Palliative home care is becoming increasingly common in Sweden. Close 

relatives' participation is often a prerequisite for this care to be feasible. For close relatives 

to be able to provide palliative care for the patient, it is important that the nurse provides 

support and information. Maintaining vitality and the rhythm in life is important for 

maintaining health. Purpose: The purpose of the study was to describe the close relatives 

experiences of participating in palliative care perform at home. Method: A qualitative 

literature review was conducted to gain a deeper understanding of the experiences described 

by close relatives. 12 articles were selected and the data collected was then analyzed in three 

steps. Outcome: The outcome described close relatives experiences of the changes in 

everyday life and the home environment, that care entailed a major responsibility and their 

own needs were set aside. There are also experiences of control verses the lack of control 

and the meaningfulness that can be experienced by caring. Conclusion: The importance of 

support and information as well as the importance of being involved and being in control of 

the situation was highlighted here. 
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INLEDNING 

I Sverige blir det allt vanligare att palliativ vård genomförs i hemmet. Patientens närstående 

är ofta en del av omvårdnaden i det palliativa skedet, vilket påverkar det vardagliga livet för 

dessa individer. Ett teamarbete där sjuksköterskan ingår förekommer vanligtvis. En viktig 

uppgift i sjuksköterskans arbete är att fungera som en länk mellan patient och närstående. 

Sjuksköterskans arbete innefattar också att stötta de närstående, även om patienten är den 

som står centralt fokuserad.  

I den här studien ges en fördjupning av närståendes upplevelser av att delta i palliativ vård i 

hemmiljö. Förståelse för närståendes tankar, känslor och behov kan ge upphov till strategier 

som kan vara användbara för sjuksköterskan under vårdtiden. En tid som kan upplevas tung 

och påfrestande för den närstående. Strategierna kan vara till hjälp i arbetet med att anpassa 

stöd och omvårdnad i relation till närståendes behov.  

BAKGRUND 

Vad är palliativ vård? 

Definitionen av ordet palliativ har sitt ursprung i det latinska ordet pallium som betyder 

mantel (Pallium, 2017). Mantel innebär något som ger skydd och håller om (Widell, 2016). 

Palliativ vård definieras som stödjande och lindrande vård. När bot av en sjukdom inte längre 

är möjlig sätts omvårdnadsinsatser in i syfte att stödja patienter och närstående. Patienter i 

livets slutskede erhåller i första hand lindrande vård. Målet är att skapa god livskvalité den 

sista tiden i patientens liv för både närstående och den som vårdas (Widell, 2016; Widell, 

2003). Patient definieras i arbetet som en individ som tar emot eller är inskriven för att få 

hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Palliativ vård har en helhetssyn på människan. Symtom och problem ses utifrån fyra 

dimensioner: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt (Widell, 2016). I dimensionerna och 

helhetssynen används verktyg som benämns som hörnstenar. Den första hörnstenen tar upp 

vikten av symtomkontroll där fokus ligger på att lindra symtom som exempelvis smärta. Den 

andra hörnstenen är teamarbete där flera professioner samverkar för att patienten och 

närståendes behov ska tillgodoses. Tredje hörnstenen är kommunikation och relationen inom 

arbetslaget samt mellan patient och närstående. Fjärde och sista hörnstenen står för stödet 

till närstående, både under och efter vårdförloppet (Socialstyrelsen, 2006).  

Palliativ vård genom historien 

Nationella rådet för palliativ vård (2016) anger att målet med att vårda sjuka och döende 

individer alltid har varit att ge lämpligt skydd och vård. Möjligheter att kunna behandla 

symtom och smärtlindra var mycket begränsade fram till mitten på 1900-talet. Vid denna 
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tidpunkt skedde en farmakologisk utveckling som gjorde att den palliativa vården 

förbättrades. Det identifierades också att relationen mellan de existentiella och psykosociala 

behoven hos personer i livets slutskede var av vikt (ibid.). 

 

Widell (2016) uppger att historiskt sett har döende människor generellt vårdats i hemmet. 

Omsorg har kunnat erbjudas på varierande vårdhem genom tiderna, exempelvis på 

klosterhärbärgen under medeltiden. Under 1960-talet växte den moderna hospicerörelsen 

fram i England. Här fokuserades vården på hela människan utifrån de psykiska, fysiska, 

sociala och andliga perspektiven, ett tankesätt där även närstående inkluderades. Efter hand 

har möjligheterna till palliativ vård i hemmet förbättrats, men möjlighet till vård i livets 

slutskede på hospice och vårdinrättningar kvarstår (ibid.).  

 

Idag är det vanligtvis familj och närstående tillsammans med professionell vårdpersonal som 

bidrar i vårdandet av patienten i hemmiljön. Dagens hemsjukvård ses i Sverige som en 

självklarhet, vilket inte är fallet i alla delar av världen. (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

Palliativ hemsjukvård 

Palliativ hemsjukvård beskrivs generellt som genomförande av palliativ sjukvård i hemmiljö 

(Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Detta är en typ av vård som blir allt vanligare i Sverige till 

följd av statliga beslut för hur resurser ska prioriteras (Widell, 2016). Att vårdas i hemmet 

under livets slutskede är oftast både patientens och de närståendes önskan, som vanligtvis 

uppfylls (Neergaard et al., 2011). Hemmiljön kan upplevas som trygg både för patienten och 

de närstående. Inredning och betydelsefulla föremål kan ge påminnelser om viktiga 

händelser i livet och bidra till en känsla av gemenskap. Positiva upplevelser i den palliativa 

hemsjukvården bidrar ofta till en lindrande verkan på patientens symtom och till en känsla 

av välbefinnande för de närstående (Widell, 2016).  

 

Stajduhar & Davies (2005) har dock kunnat visa att den palliativa hemsjukvården kan 

upplevas påfrestande av de närstående. Att genomföra vården i hemmet är ett beslut som 

måste tas genom en öppen diskussion mellan patient och närstående för att beslutet ska fattas 

på rätt grunder. Risken finns annars att de närstående känner sig tvingande att genomföra 

vården i hemmet. Konsekvensen av detta kan bli att vården av patienten i livets slut präglas 

av negativa minnen och skuldkänslor som följer med långt efter att patienten gått bort (ibid.). 

 

Avancerad hemsjukvård hos patienter med komplexa vårdbehov förekommer allt mer. Detta 

kan kräva mer medicinskteknisk utrustning som tar plats och frekventa besök av 

vårdpersonal inom flera professioner (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  

Sjuksköterskans roll  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2017) har sjuksköterskor i mötet med patienter 

och närstående en stor hälsofrämjande potential. Det är i mötet med patienten och närstående 

samt vid omvårdnadsarbetet som sjuksköterskan har möjlighet att visa engagemang. 
 

När vården sker i familjens hemmiljö skapas utmaningar där många aspekter behöver tas 

hänsyn till (Wilkes & White, 2005). Förutom att vårda patienten i det palliativa skedet är det 
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viktigt att sjuksköterskan integrerar närstående i vårdandet (Widell, 2016). Sjuksköterskan 

bör låta dem vara delaktiga i vården kring utförande och planering av hur detta ska 

genomföras (SFS 2014:821). Stöd i form av samtal och avlastning är också viktigt att 

tillhandahålla de närstående (Widell, 2016). För att beslutet om genomförande av 

hemsjukvård ska fattas på rätt grunder, är det viktigt att sjuksköterskan förser närstående och 

patient med relevant information. Både patient och närstående ska även erbjudas stöd att 

öppet kommunicera med varandra när någon av dem inte kan eller vågar uttrycka sina tankar 

och känslor (Stajduhar & Davies, 2005). 

 

För att kunna ha en konversation om målet med vården och upprätta en god vårdplan är det 

viktigt att sjuksköterskan skapar en interpersonell relation till den närstående som vårdar, 

patienten samt andra närstående som kan vara involverade i situationen (Reimer-Kirkham, 

Sawatzky, Roberts, Cochrane & Stajduhar, 2016). Relationen till den som vårdas och dess 

närstående ska byggas på respekt, professionell inställning och empati (Widell, 2003). 

Sjuksköterskan arbetar för att forma en öppenhet till de närstående och patienten. Denne 

uppmärksammar när patienten och närstående är redo för en djupare planering kring 

önskemål och vårdstrategier i det palliativa skedet (Reimer-Kirkham et al., 2016). Önskemål 

ska i första hand uttryckas av patienten, men det kan finnas begränsningar som gör att 

patienten inte kan uttrycka den egna viljan. Gemensamt med närstående kan sjuksköterskan 

skapa sig en förståelse för hur och på vilket sätt patientens olika önskemål kan tas hänsyn 

till (Widell, 2016).  
 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening, SSF (2017) ska sjuksköterskan kunna möta de olika 

kunskaper och behov närstående och patient kan ha, på ett pedagogiskt vis. När det önskas 

ska också närstående ges stöd att delta i planering och genomförande av omvårdnaden av 

patienten (ibid.). Stöd till närstående ses som ett nödvändigt komplement inom 

sjuksköterollen. Sjuksköterskan fungerar som en samordnare och gör bedömningar av vilket 

stöd som är aktuellt för att tillgodose de individuella behoven hos varje patient och dess 

närstående (Wilkes & White, 2005). För att skapa livskvalitet för patienten och närstående 

är det viktigt med flexibilitet och en förmåga att tänka utanför ramarna för hur vård vanligtvis 

bedrivs. Sjuksköterskor beskriver samtidigt vården av en palliativ patient som ett vardagligt 

möte. Viktiga komponenter i det vardagliga mötet är erfarenhet, ansvar, kunskap, samarbete, 

resurser, tid och känslor (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Genom att uppvisa en positiv attityd och intresse för vårdandet anser sjuksköterskor att de 

kan uppfylla patientens och de närståendes önskningar och behov. Att jobba tillsammans 

med patienten och de närstående skapar förutsättning att uppnå målet att den som vårdas ska 

uppnå en värdig död (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Livskraft 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innefattar livskraft begrepp som livslåga, livsprincip, 

livsduglighet och vitalitet. I begreppet vitalitet ingår livslust och livsmod som tillsammans 

med livskraft uppmärksammar betydelsen av hälsa och välbefinnande. I människans 

erfarenhet av hälsa är den existentiella vitaliteten en central del. För att existera i ett liv med 

begränsningar och möjligheter måste människan inneha livskraft. Det möjliggör att 
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livsprojekt, stora som små, kan genomföras. I begreppet livskraft ingår att känna livslust, 

som syftar på att ha en vilja att leva livet. Även livsmod ingår, vilket innebär att våga leva 

och skapa egna förutsättningar för det. Beroende på individens situation, hämmas, stimuleras 

eller stödjs livskraften, livslusten och livsmodet (ibid.). När en svår sjukdom förkortar en 

människas livsperspektiv kan flertalet meningsfulla värden påverkas, exempelvis det denne 

längtar efter eller strävar emot. Förloras hoppet hos den närstående eller den palliativa 

patienten kan detta ofta kopplas till att framtiden upplevs oförutsägbar och att livet blir svårt 

att planera. Känslan av hopplöshet kan leda till att individen inte ser ett innehåll i framtiden, 

blicken framåt blir tom (Sand & Strang, 2013).  

Livsrytm 

Livsrytm och att uppleva hälsa hör ihop med både rörelse och stillhet. Rörelse kan beskrivas 

som en vitalbiologisk rörelse med ett hjärta som slår och lungor som andas, men också att 

kunna göra fysiska förflyttningar med kroppen. Även att röra sig mellan de temporala 

skikten, som tankar och känslor rörande nutid, dåtid och framtid, påverkar tillvaron här och 

nu. Vid upplevelse av välbefinnande och hälsa är människan i rörelse. Att ha en förmåga till 

rörelse och uppleva en känsla av att vara i stånd till är av vikt vid människans genomförande 

av livsprojekt, vilket relateras till hälsa och välbefinnande. Stillhet syftar på att låta vara, vila 

och vara stilla. Med det menas att individer kopplar av och rensar bort påträngande 

sinnesintryck. De håller en distans till de egna, andras och omvärldens krav. Det är tillåtet 

att bara vara, men det betyder inte att människan är passiv (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

En balanserad och harmonisk livsrytm leder till en ökad livskraft. Vid situationer som är 

problematiska eller vid lidande kan det ändå uppstå harmoni och rytm i livet (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Balansen mellan de dagliga aktiviteterna och utmaningarna från omvärlden 

är av vikt för att upprätthålla en normal vardag vid genomförandet av palliativ vård. Denna 

balans kräver ibland emotionellt arbete, men vårdtiden kan trots detta fyllas med liv och 

positiva erfarenheter (Eskola, Bergstraesser, Zimmermann & Cignacco, 2017). Genom att 

stabilitet finns i rytmen mellan stillheten och rörelserna kan hälsa åstadkommas. Balans är 

en del av rytmen. När både rytm och balans finns i livet skapas välbefinnande. När 

exempelvis vilan försvinner efter hårt arbete blir rytmen störd vilket leder till obalans. Det 

blir ett avbrott mellan balansen och rytmen vilket leder till illabefinnande samt ohälsa. 

Fungerar inte livsprocesserna optimalt behöver åtgärder göras för att rytmen ska återställas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Närståendes roll och behov i palliativ vård 

Närstående är ett begrepp som kan innefatta personer som är anhöriga, familj eller släkt. 

Vilken relation närstående och patient har till varandra avgörs och accepteras av båda parter.  

(Dahlberg & Segesten, 2010). Närvaro av en närstående i den palliativa hemsjukvården är 

ofta en förutsättning för att denna vård ska vara genomförbar. Att stödja de närstående som 

involveras i patientens vård är av vikt. Inte enbart för att motverka ohälsa hos närstående, 

utan även för att patientens situation kan påverkas om stödet inte är tillräckligt (Milberg, 

2012). Om sjukdomsförloppet dessutom sträcker sig över en längre tid har de närståendes 

inkludering och delaktighet ännu större betydelse (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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Att som närstående kunna ställa krav på vården av den palliativa patienten eller förvänta sig 

att delges information rörande patienten, är enligt lag inget privilegium. Har inget beslut om 

sekretess tagits kan dock närstående engageras i vården. Detta kan inträffa då patienten inte 

är i stånd att ta emot information eller ta beslut (SFS 2014:821). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att de närstående inte är en homogen grupp. 

Hur den enskilda individens situation ser ut kan bero på vart i livscykeln de befinner sig. 

Behoven och bekymmer kan se olika ut beroende på ålder, boende och familjesituation 

(Milberg, 2012). 

 

Människans beteende styrs på ett målinriktat sätt för att tillgodose de egna behoven, som kan 

vara av biologisk, psykologisk eller social karaktär. Exempel på behov är hunger, trygghet 

och uppskattning (Behov, 2018). Människans behov kan enligt Maslows motivationsteori 

ordnas i en hierarkisk följd, som förenklat sett kan liknas med en pyramid. Dock är alla 

behov ständigt närvarande och varje individ värderar och prioriterar själv sina behov. De 

fysiologiska behoven beskrivs i motivationsteorin som primära och viktiga att tillgodose 

eftersom de är grundläggande för människors överlevnad. De sekundära uppges vara 

trygghet, gemenskap, kärlek och självuppskattning (Maslow, 1954). Maslow (1954) uppger 

att en människa som blir svårt sjuk förlorar sin trygghet. En bristande trygghet leder till att 

närstående behöver bistå i återskapandet av denna känsla genom att studera och tolka 

signaler från den sjuke, för att uppfylla dennes behov av trygghet (Bowlby, 1994). Att stå 

vid sidan och betrakta den döende patienten har dock ofta en stark inverkan på den 

närstående. Oavsett om vården sker på vårdinrättning eller i hemmet är risken stor att den 

närstående drabbas av ohälsa som oro, utmattning och depression (Hudson, Thomas, Trauer, 

Remedios & Clarke, 2011). 

Närståendes delaktighet 

Delaktighet är ett begrepp som går att beskriva på flera sätt, exempelvis som en känsla av 

att ha inflytande och att vara till nytta (Delaktighet, 2017). Självbestämmande och eget 

ansvar är också ord som kan beskriva detta begrepp. Att vara delaktig i vården betraktas idag 

som en rättighet (Dahlberg & Segesten, 2010). Närstående ska ges möjlighet till delaktighet 

i patientens vård så långt det är möjligt, förutsatt att detta önskas av båda parter (SFS 

2014:821).  

 

Andershed (1998) beskriver de närståendes delaktighet i den palliativa vården ur två 

perspektiv, delaktighet i ljuset och delaktighet i mörkret. Att befinna sig i ljuset innebär för 

den närstående en upplevelse av att delaktigheten känns meningsfull. Detta uppnås genom 

att vara välinformerad, vilket ger den närstående större möjlighet att själv välja hur denne 

vill vara delaktig i vården och att lita på sina egna och andras kunskaper. Genom detta 

uppstår ett förtroende gentemot både personal och den närstående. Motsatsen, att befinna sig 

i mörkret, innebär att en negativ atmosfär uppstått. Den närstående känner sig oinformerad 

och isolerad. Att som närstående inte känna sig sedd och bekräftad av personalen kan leda 

till att denne står handfallen i sina försök att stötta den sjuke. Det är av vikt att sjuksköterskan 

visar respekt, uppvisar ett humanistiskt förhållningssätt och kan kommunicera väl och 

uppriktigt för att motverka denna situation (ibid.). 
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Vårdgivande närstående som bor tillsammans med patienten är delaktiga när de är 

inblandade i beslut kring smärtlindring. De görs också delaktiga vid utförande av icke-

farmakologisk behandling i form av massage, mobilisering, värme eller kyla och växlande 

läge. Även vid assistans kring den farmakologiska behandlingen, exempelvis om patienten 

har en medicinpump, kan närstående delta genom att trycka på knappen för administrering 

av läkemedlen (McPherson, Hadjistavropoulos, Devereaux & Lobchuk, 2014). 

 

Genom att låta närstående delta och utföra vård bidrar det till ökat självförtroende och 

förtroende till sjuksköterskan. För att förebygga maktlöshet och oro är deltagandet som 

exempelvis i patientens hygien och hantering samt administrering av smärtlindring viktiga 

delar. Genom kunskap och delaktighet skapas en säkerhet i att agera i olika situationer. 

Sjuksköterskan strävar efter att närstående ska lita på deras egen förmåga att vårda (Stoltz, 

Lindholm, Udén & Willman, 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

När en patient vårdas palliativt i hemmet, är oftast en eller flera närstående involverade i 

omvårdnaden. De har en viktig roll i hemsjukvården för att den ska vara genomförbar. Goda 

upplevelser av situationen kan dessutom ha en positiv inverkan på både patientens och de 

närståendes hälsa.  

 

Valet att genomföra palliativ hemsjukvård i livets slut görs oftast i samtycke mellan både 

närstående och patient. Processen kan dock påverka närstående ur flera aspekter, som fysiskt, 

psykiskt eller socialt. Ohälsa som depression, oro och utmattning har visat sig förekomma 

hos de närstående som deltagit i vården. Ohälsa och illabefinnande kan påverka livsrytmen 

där rytmen hamnar i obalans som i sin tur påverkar livskraften negativt. Delaktighet är en 

viktig faktor som kan förebygga närståendes oro eller känsla av maktlöshet, i samband med 

den palliativa hemsjukvården. Att skapa en förståelse för närståendes upplevelser vid 

deltagandet i vården, både under och efter vårdtiden, kan synliggöra komponenter som är av 

betydelse för att kunna stärka livskraft och stimulera delaktighet. Utifrån detta skapas 

möjligheter för sjuksköterskan att på bästa sätt kunna utforma omvårdnaden för de 

närstående. 

SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att delta i palliativ vård som utförs i 

hemmet.  
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METOD 

Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturöversikt, grundad på kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Metoden användes för att kartlägga det beskrivna problemområdet. 

Friberg (2017a) beskriver att syftet med en litteraturöversikt är att bilda en ökad förståelse 

och en helhetsbild av problemområdet, genom att granska och sammanställa information 

insamlad från tidigare studier. Syftet med kvalitativa studier är enligt Segesten (2017) 

möjligheten att skapa förståelse för en person och dennes livssituation. Genom att studera 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov hos en individ, kan en fördjupad 

förståelse för ett fenomen eller problem skapas. Den kunskap som framkommer kan komma 

till nytta genom att vägleda det praktiska omvårdnadsarbetet. Genomförandet av en 

litteraturöversikt kan generera ett resultat som identifierar kunskapsluckor samt framtida 

behov av forskning (ibid.). Författarna till den aktuella litteraturöversikten vill genom den 

kvalitativa metoden erhålla en djupare förståelse för närståendes upplevelser av att delta i 

palliativ vård i hemmet.  

Urval 

Data eftersöktes i databaserna CINAHL, som är inriktad mot hälso- och vårdvetenskaplig 

forskning, samt MEDLINE EBSCO som har en bredare inriktning men som också innefattar 

hälso- och vårdvetenskaplig forskning. Kravet för inklusion av vetenskapliga artiklar var 

peer-reviewed. Östlundh (2012) har beskrivit att dessa artiklar har granskats och genomgått 

ett förlopp inför akademisk publicering. Artiklar publicerade mellan åren 2000-2018 

eftersöktes, för att få fram aktuell data. För att utnyttja fler än ett sökord användes sök-

operatiorerna AND och OR, en metod Östlundh (2012) beskrivit som boolesk sökteknik. 

Genom att avsluta sökord med ”*” möjliggörs böjningar av ett och samma ord (ibid.). 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var närstående som varit en del av den 

palliativa hemsjukvården och hade en ålder på 18 år och uppåt.  Ingen begränsning till 

könstillhörighet eller relation till patienten gjordes heller. Detta för att en bredare förståelse 

av närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet, vid olika tidpunkter i livet, skulle 

framkomma. Palliativ vård bedriven på institution exkluderas, då fokus för studien var 

upplevelser av sjukvård i hemmiljö. Studier där närstående vårdat en palliativ patient under 

18 års ålder exkluderades. Individer som är under 18 år definieras enligt Barnombudsmannen 

(2015) som barn. Enligt Socialstyrelsen (2013) är barn till närstående sårbara när 

komplicerade situationer uppstår då de kan ha svårigheter att ha förståelse kring det som 

skett samt erhålla information. Enligt Hanssen (2007) kan kultur och religion inverka på 

människors syn på vårdande, sjukdom och döden. Detta föranledde att studier genomförda 

utanför västvärlden exkluderades, eftersom människors kulturella och religiösa syn 

uppfattades som likvärdig inom västvärlden. Målet var att erhålla ett resultat som beskriver 

upplevelser som med lätthet kan komma sjuksköterskan till nytta i utövandet av 

omvårdnadsarbete i Sverige. 
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Datainsamling 

I databaserna CINAHL och MEDLINE EBSCO användes sökord anpassade efter studiens 

syfte. I databaserna användes sökord som redovisas i bilaga 1. Data samlades in enligt 

inklusions- och exklusionskriterier. En första bedömning av datans relevans gjordes utifrån 

studiernas rubrik, som skulle stämma överens med det beskrivna problemområdet och syftet. 

Ansågs detta relevant lästes sedan abstrakt och det presenterade resultatet. För att avgöra 

kvaliteten av studiens innehåll, genomfördes kvalitetsgranskning utifrån SBU:s 

granskningsmall som går att se i bilaga 3. 19 artiklar lästes i sin helhet, varav 12 av dessa 

valdes ut då dessa bedömdes svara på studiens syfte. Efter granskning av artikelns kvalité 

sammanställdes de valda artiklarna i en tabell (bilaga 2). 

Analys 

Vid inledandet av litteraturöversikten reflekterade författarna över den egna förförståelsen 

rörande det ämne som avsågs att studera. Tidigare erfarenheter och uppfattningar av palliativ 

vård togs upp och diskuterades författarna emellan, så även de fördomar som kunde 

identifieras. Det som framkom i detta stadie noterades och fanns i åtanke under arbetets 

gång.  

 

En analyserande arbetsgång i tre steg genomfördes i bearbetningen av de valda artiklarna 

enligt beskrivning av Friberg (2017a). Metoden innebär att de valda artiklarna bedöms i sin 

helhet för att sedan brytas ner i delar, med målet att skapa en ny helhet (Friberg, 2017a).  

 

Författarna läste individuellt de valda artiklarna, där syftet för den aktuella studien hade 

formulerats till en frågeställning som skulle besvaras av artiklarnas resultatinnehåll. 

Artiklarna lästes i sin helhet för att få en förståelse av ämnet och artikelns budskap. Texten 

analyserades därefter djupgående genom att delas upp i delar där frågor om relevans och 

trovärdighet ställdes. Författarna arbetade parallellt med att successivt plocka ut relevant 

data som svarade på syftet.  Författarna skapade individuellt en tabell för varje artikel vilket 

genererade en god överskådlighet som grund för den pågående analysen, där data som 

bedömdes svara på syftet fördes in. Därefter jämfördes fynden som redovisats i tabellerna 

och författarna förde diskussioner om datan tolkats likartat samt dess relevans i relation till 

syftet. En andra sortering av datan genomfördes i samband med arbetet att identifiera likheter 

och skillnader. För att tydliggöra dessa likheter och skillnader gjordes understrykningar i 

texten som sammanställts genom färgkodning med olika färger. Detta skapade möjligheter 

att identifiera samband mellan de valda artiklarna och dess individuella mönster, utifrån de 

likheter och skillnader som kunde ses. Hittades liknande mönster stärktes datans trovärdighet 

och relevans för syftet. Viss data föll i detta stadie bort eftersom den inte bedömdes vara 

relevant i förhållande till studiens syfte. Materialet sorterades i nya tabeller, enligt de 

mönster som identifierats. Utifrån dessa mönster skapades kategorier. Nyckelord i datan 

användes för att lättare identifiera subkategorier. Författarna arbetade sedan gemensamt med 

att sammanställa och beskriva varje kategori och subkategori för att sammanställa en ny 

helhet. Resultatet sammanställdes i fyra huvudkategorier, vårdandets inverkan på vardag och 

hemmiljö, konflikten mellan obevekligt ansvar och egna behov, upplevelser av kontroll i 

vårdandet med två underkategorier, förlora kontrollen och försöka bibehålla kontrollen, samt 

meningsfullhet i vårdandet.  
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RESULTAT 

Vårdandets inverkan på vardag och hemmiljö 
Vid deltagande i palliativ vård i hemmet upplöstes det vardagliga livet för de närstående 

(Fisker & Strandmark, 2003). Den nya situationen medförde att tryggheten i vardagliga 

rutiner förändrats (Brobäck & Berterö, 2003). Den vardagliga strukturen förstördes och 

dagar och nätter påverkades allt mer när sjukdomsprognosen försämrades (Fisker & 

Strandmark, 2003). Det uppstod en känsla av att vara begränsad i vardagen och att den 

personliga fritiden förlorades. Närstående upplevde att deras mentala och fysiska närvaro 

krävdes dag och natt i hemmet då den nya vardagen hos en del närstående hade innefattat att 

på egen hand ha utfört hushållssysslor och vårdandet av patienten (Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008). Normala aktiviteter och vanor begränsades kraftigt, i vissa fall uppgav 

närstående att de till och med var tvungna att gå ned i arbetstid (Proot et al., 2003).  

 

Miljön i hemmet förändrades och anpassades. Vardagsrum kunde förvandlas till ett sjukrum 

och sovrum. En stor del av vårdtiden spenderades i ett och samma rum, där all interaktion 

och aktivitet ägde rum. Närstående beskrev denna tillvaro som att befinna sig i ett vakuum 

(Fisker & Strandmark, 2007). Medicinskteknisk utrustning upplevdes ta över hemmet. Det 

var svårt att finna plats för utrustningen, vilket krävde en anpassning av hemmet. Rum i 

hemmet blev exempelvis till förråd för hjälpmedel som bandage, katetrar, blöjor och rullstol 

(Brobäck & Berterö, 2003). Känsla av att hemmet inte längre var ett hem infann sig, det 

beskrevs att miljön liknade en institution (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013).  

Konflikten mellan obevekligt ansvar och egna behov 

Närstående upplevde ett obevekligt ansvar inför det palliativa vårdandet (Phillips & Reed, 

2009). De beskrev en känsla av att patientens mående och liv hängde på deras axlar och 

ansåg sig ha ansvar att patientens död inträffade på önskat och överenskommet vis (Totman 

et al., 2015).  Munck et al. (2008) beskrev att närstående satte krav på sig själva att stärka 

mod och hopp hos patienten och även sig själv. Det ansågs viktigt att vara stark, stöttande 

och att vara förmögen att uppmuntra patienten när denne upplevde något som jobbigt. Enligt 

Brobäck och Berterö (2003) ansåg de närstående att övriga familjemedlemmar inte skulle 

belastas med onödig börda i form av ansvar. Enligt Munck et al. (2008) upplevdes 

huvudansvaret kring vårdandet ligga hos de närstående själva och dessutom utförandet av 

hushållssysslor. Det vårdande ansvaret krävde mental närvaro dag och natt. Enligt Phillips 

och Reed (2009) upplevde närstående ansvaret kring vårdandet ibland komplicerat och 

tidskrävande, som att övervaka vätskebalans och nutrition, vårda sår, hantera nya symtom 

eller hjälpa patienten med toalettbesök. Om de krav den närstående ställt på sig själv inte 

uppfylldes framkallades skuldkänslor.  

 

Robinson et al. (2017) beskrev att behov och krav hela tiden kunde krocka med varandra 

vilket gjorde att närstående upplevde att vårdandet pågick dygnet runt. Enligt Totman et al. 

(2015) upplevde närstående det svårt att släppa ansvaret kring vårdandet och patientens 

mående när vården bedrevs i hemmet. Kravet att ständigt vara på sin vakt för att identifiera 

nya symtom och tecken hos patienten kunde begränsa möjligheten att tillfredsställa egna 
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behov. Närstående beskrev tillfällen när sömnen påverkades då de vaknade flera gånger 

under en natt för att exempelvis gå upp och se om patienten fortfarande andades (ibid.). 

Dahlborg Lyckhage och Lindahl (2013) beskrev att närstående upplevde det dubbla ansvaret 

som både vårdare och närstående svårt att balansera. Brobäck och Berterö (2003) uppgav att 

känslan av att vara tudelad, som uppstod ur det dubbla ansvaret upplevdes som en börda för 

närstående. Till följd av detta kunde en känsla av att vara spänd och utmattad uppstå (ibid.). 

Det fanns tillfällen då sömnen, som utgjorde en möjlighet för vila och återhämtning hos den 

närstående, blev mycket begränsad eller störd på grund av det upplevda ansvaret att 

tillgodose patientens behov (Munck et al., 2008). Fisker och Strandmark (2007) beskrev en 

situation då en patient inte kunde sova och mitt i natten ville ha pannkakor. Den närstående 

åsidosatte då sitt sömnbehov och gick upp för att steka pannkakor, allt för att se till patientens 

välmående. Uppmaning att vila kunde avfärdas, med tidsbrist som ursäkt. Stress, sömnbrist, 

utmattning och viktminskning uppgavs som konsekvenser av att de egna behoven 

försummades. Den närstående ansåg att patientens behov var viktigast för att upprätthålla 

löftet och ansvaret att vårda i hemmet (ibid.). Närstående var villiga att göra vad som än 

krävdes av dem för att möta de behov patienten hade, för att se till dennes välmående 

(Robinson et al., 2017). Brist på tid för andra aktiviteter ansåg inte alla närstående som ett 

problem, dessa kunde göras i framtiden (Proot et al., 2003).  

 

Många behov, åsikter och viljor att bemöta och ta hänsyn till påverkade den närstående i 

genomförandet av vården. En situation som beskrevs var då en närstående bad sin syster om 

hjälp, men denne var motvillig och ställde upp enbart för att hon upplevde att den närstående 

hade gett henne dåligt samvete (Phillips & Reed, 2009). Ansvaret att vårda upplevdes ibland 

begränsa relationen till patienten och att glädjen i den försvann. En närstående förklarade att 

vårdandet hade tagit fokus från hennes relation till modern, vilket upplevdes jobbigt, 

eftersom de tidigare haft en mycket nära relation till varandra (Totman et al., 2015). Proot et 

al. (2003) menade att om relationen till patienten försvagades uppstod ett större behov av 

andra människor att umgås med och få stöd av. Ensamhet och utanförskap upplevdes av 

närstående om relationer till andra människor saknades (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 

2013). Brobäck och Berterö (2003) beskrev även att brist på sociala kontakter kunde 

generera en känsla av att vara isolerad. Relationer och kommunikation kunde vara 

tidskrävande och upplevas besvärande gentemot patienten, andra sociala kontakter eller 

vårdpersonal (Carlander et al., 2010). Enligt Robinson et al. (2016) förekom tillfällen då 

närstående fick anstränga sig för att hälso- och sjukvården skulle uppfylla deras behov av 

stöd. Totman et al. (2015) beskrev att det fanns fall där närstående eftersökt stöd, men gång 

på gång blivit avfärdad av vårdpersonal och hänvisats vidare till någon annan. Närstående 

beskrev att känslor som frustration och ilska kunde genereras i dessa situationer.  

 

Närstående ansåg att avlösning och vila från vårdandet var viktigt. Det kunde exempelvis 

vara att träffa vänner och bekanta utanför hemmet där vårdandet skedde eller möjligheten 

att vila upp sig under en helg (Robinson et al., 2017). Att prata med vårdpersonal om sina 

behov kunde dock upplevas oacceptabelt, närstående kände ett ansvar hos sig själva att inte 

sätta de egna behoven före patientens (Brobäck & Berterö, 2003). 
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Upplevelser av kontroll i vårdandet 

Förlora kontrollen 

Phillips och Reed (2009) beskriver att patientens smärta, viktförlust, kräkningar eller 

andningssvårigheter var symtom som närstående upplevde svåra att kontrollera och kunde 

dessutom framkalla ångest hos den närstående. Det kunde också upplevas skrämmande när 

patienten förändrades mentalt, framförallt om patienten började uppträda aggressivt (ibid.). 

Närstående beskrev enligt Carlander et al. (2010) dessa upplevelser som plågsamma. För att 

lindra sitt eget lidande i dessa situationer kunde närstående till exempel använda öronproppar 

för att slippa höra patientens obehagliga andningsljud. Det uppgavs till och med att 

närstående kunde få tankar att överdosera patientens smärtstillande läkemedel, med önskan 

att sjukdomsförloppet skulle gå fortare och därmed att patientens liv skulle förkortas. Det 

förekom också att närstående intog stora mängder alkohol under vårdtiden, för att döva de 

känslor som inte gick att kontrollera och stänga av mentalt (ibid.).  

 

Enligt Phillips och Reed (2009) var det inte bara plågsamt att se patientens hälsa gå utför. 

Närstående uppgav att vårdtiden kunde upplevas oförutsägbar. Det kunde vara små 

förändringar i patientens tillstånd, från dag till dag, vilket gjorde att närstående upplevde det 

svårt att se vårdandet i ett längre perspektiv. Samtidigt fanns det alltid risk att något oväntat 

plötsligt kunde inträffa. Närstående beskrev känslan av oförutsägbarhet om patientens 

tillstånd betraktats som livshotande, men sedan återhämtat sig, vilket i vissa fall hade skett 

upprepade gånger (ibid.). Närstående uppgav även att de kunde känna rädsla under 

vårdtiden, eftersom de inte kunde kontrollera när och hur patientens död skulle inträffa 

(Proot et al., 2003). En känsla av chock kunde genereras hos de närstående, om en snabb och 

plötslig försämring av patientens tillstånd inträffade (Totman et al., 2015). Vårdandet kunde 

å andra sidan komma till en punkt då det faktiskt gick att konstatera att patientens liv 

närmade sig sitt slut. Vårdpersonalen tog upp detta med de närstående för att förbereda dem, 

men de kunde ändå ha svårt att ta till sig och acceptera detta faktum (Fisker & Strandmark, 

2007; Totman et al., 2015).  

 

Phillips och Reed (2009) uppgav att närstående försökte göra det bästa de kunde för 

patienten, men förklarade att de upplevde sig hamna i återvändsgränd gång på gång, eftersom 

slutresultatet av vårdandet ändå skulle bli det samma (ibid.). Dahlborg Lyckhage och 

Lindahl (2013) beskrev att en närstående börjat skrika och gråta då hon insåg att den 

behandling patienten erhöll inte hade tillräcklig effekt. Hon upplevde det som meningslöst 

och det kändes som att det inte fanns någonting att göra (ibid.). När patienten inte kunde 

vårdas så väl som den närstående önskat upplevdes känslor som otillräcklighet och 

frustration (Brobäck & Berterö, 2003). Närstående kunde börja ifrågasätta om den egna 

kompetensen och kunskapen var tillräcklig för att klara av sin egen såväl som patientens 

situation (Fisker & Strandmark, 2007). En allt mer komplex och krävande tillvaro kunde 

leda till de närstående började överväga om det fanns förutsättningar att fortsätta vårdandet 

av patienten i hemmet, de upplevde att kontrollen förlorades vilket följdes av 

otillräcklighetskänslor (Munck et al., 2008). Situationen kunde vidare försvåras om 

patienten uppvisade missnöje, motsträvighet eller inte uttryckte sina behov och önskningar. 

Närstående förklarade att de upplevde detta som bristande stöd från patientens sida, vilket 

gjorde att de kände sig osäkra på vad de kunde hjälpa patienten med (Proot et al., 2003).  
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Att inleda palliativ vård i hemmet innebar att även vårdpersonal blev en del av tillvaron. 

Detta kunde närstående i vissa fall uppleva som en belastning eller att vårdpersonalen tog 

över situationen (Fisker & Strandmark, 2007). Frekventa besök kunde upplevas tidskrävande 

och stressande (Brobäck & Berterö, 2003). Dessutom kunde närstående uppleva att 

samordning och kontinuitet hos vårdpersonalen inte var tillräcklig. Att inte kunna påverka 

och kontrollera detta gav upphov till extra påfrestning, som i vissa fall gjorde att närstående 

upplevde att det skulle vara lättare att genomföra vårdandet på egen hand (Robinson et al., 

2017). Brobäck och Berterö (2003) uppgav att situationer då vårdpersonal tagit över gjorde 

att de närstående inte upplevde sig delaktiga i vårdandet och ingavs en känsla av att sakna 

kontroll. En närstående menade att det var lika bra att sätta sig på en stol och titta på när 

vårdpersonalen arbetade, eftersom de gjorde som de själva ville och den närstående kände 

sig överflödig och ivägen (ibid.). Munck et al. (2008) kom fram till att en del närstående 

upplevde att varken de själva eller patienten var delaktiga i beslutsfattanden. Totman et al. 

(2015) konstaterade att närstående ansåg sig bäst lämpade att ta beslut rörande patientens 

vård, eftersom de kände patienten bäst. Det var dem som spenderade mest tid med patienten 

och trodde att de uppfattade saker som inte vårdpersonalen gjorde (ibid.). Exempelvis 

uppgav en närstående att hon kunde bedöma patientens mående bara genom att lyssna på 

patientens röst eller andetag (Milberg & Strang, 2003). Trots detta upplevde de att de inte 

fick möjlighet att uttrycka sin åsikt och vara delaktiga i beslutsfattande, vilket närstående 

kunde uppleva som förolämpande (Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Vårdpersonalens kommunikation och informationsutbyte upplevdes av närstående i vissa 

fall som bristande (Munck et al., 2008). De kunde enligt Brobäck och Berterö (2003) sakna 

information gällande utvecklingen av patientens tillstånd, vilka hjälpmedel som fanns 

tillgängliga eller vilket stöd de hade rätt till. Närstående uppgav att detta tvingade dem att 

ständigt närvara. Att sakna den information och kunskap som närstående upplevde sig 

behöva i vårdandet, kunde leda till att de kände sig hjälplösa och odugliga (ibid.). Det 

förekom också att vårdpersonalen tagit för givet att de närstående redan hade relevant 

information och kunskap om vårdandet, vilket gjorde att de kände sig förbisedda (Carlander 

et al., 2010). Totman et al. (2015) beskrev även att närstående vid vissa tillfällen uppfattat 

vårdpersonal som nonchalant och okänslig i sina försök att få svar på frågor och be om 

information. Enligt Brobäck och Berterö (2003) kunde närstående också känna sig utnyttjade 

av vårdpersonalen, eftersom de upplevde att de förväntades göra mer än de hade förmåga 

till. 

Försöka bibehålla kontrollen 

Att vårda i hemmet kunde ge förutsättning att öka närståendes känsla av delaktighet 

(Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). Munck et al. (2008) kom fram till att närstående som 

deltagit i vårdandet av patienten beskrev att de upplevt en känsla av att kunna bibehålla 

kontrollen över situationen. Brobäck och Berterö (2003) uppgav att närstående uppfattade 

vårdsituationen på ett mer positivt sätt när de upplevt en känsla av delaktighet. Närstående 

uttryckte själva en vilja att aktivt delta i den medicinska vården samt den fysiska 

omvårdnaden. Exempelvis deltog närstående genom att administrera läkemedel som 

lindrade symtom, antingen ensamma eller tillsammans med patienten (Weibull et al., 2008). 

De var väldigt angelägna att lära sig och kunna ta del i vårdandet (Brobäck & Berterö, 2003). 
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I vilken grad närstående skulle vara delaktiga i vårdandet ville de själva bestämma, det 

ansågs viktigt att själva få sätta gränsen för vad de ville och inte ville göra för att upprätthålla 

den egna kontrollen (Proot et al., 2003). Delaktigheten i vården upplevdes inflytelserik om 

en dialog fanns med vårdpersonalen och om närstående blev tillfrågade vilken omvårdnad 

de kunde och ville utföra (Weibull et al., 2008). Situationen upplevdes lättare att acceptera 

och kontrollera om en öppen och tydlig kommunikation mellan närstående och vårdpersonal 

fanns (Totman et al., 2015). Robinson et al. (2017) menade att vårdens tillgänglighet 

upplevdes viktig för att få stöd i sina beslut, få hjälp att organisera vården och även bli 

bekräftad som en del av vårdteamet. Närstående hävdade att de alltid stod upp för patienten 

och eftersökte viktig information för att uppnå en vård av god kvalitet (ibid.). Proot et al. 

(2003) beskrev att närstående önskade få information rörande sjukdomens prognos, 

komplikationer som kunde väntas samt om medicin och hjälpmedel. De ville också veta hur 

de själva kunde hjälpa patienten och vilken vård de kunde förvänta sig att vårdpersonalen 

skulle bidra med. Att ha tillgång till information upplevdes minska känsla av osäkerhet, 

ensamhet och bördan av vårdandet. Det gav en känsla av hopp och känslan av bibehållen 

kontroll ökade. Att bli bekräftad, uppmärksammad och känna sig stöttad, var faktorer som 

uppgavs ha god effekt för att dämpa känslan av ensamhet (ibid.). Vårdpersonalens stöd ingav 

även självförtroende och känsla av ökad kontroll hos de närstående att de faktiskt skulle 

klara av vårdandet (Weibull et al., 2008).  

 

För att hantera känslor som oro, ilska eller att vara ledsen, använde de närstående strategier 

för att dölja dessa. De kunde dra sig undan eller bita ihop och stänga in sina känslor (Brobäck 

& Berterö, 2003). En närstående uppgav att hon hela tiden kämpade för att kontrollera sina 

känslor och aldrig tillät sig själv att gråta inför patienten, vilket den närstående ansåg viktigt 

för att upprätthålla sin styrka (Fisker & Strandmark, 2007). För att kontrollera och motverka 

känslan av otillräcklighet försökte de närstående distrahera och skydda både sig själv och 

patienten från negativa känslor och tankar. Detta genom att sysselsätta sig med aktiviteter 

eller att hjälpa patienten med sådant denne inte längre klarade av eller för att visa omtanke. 

En närstående hade exempelvis hjälpt sin döende mamma att permanenta håret för att vara 

mån om det som modern ansåg viktigt (Milberg & Strang, 2003).  

 

Den upplevda vikten av att upprätthålla kontrollen över situationen gjorde att närstående 

angav flertalet anledningar att inte lämna hemmet, exempelvis att det inte fanns tid för detta 

(Brobäck & Berterö, 2003) eller att en rädsla upplevdes att det skulle hända patienten något 

under frånvaron (Fisker & Strandmark, 2007). Samtidig gav palliativ vård i hemmet i vissa 

fall en känsla av frihet och att det fanns möjlighet att kontrollera dagen själv (Weibull et al., 

2008). Genom att livet kändes mer som vanligt, vardagliga sysslor underlättades och krav 

upplevdes lättare ansåg de närstående att de hade kunnat ha kontroll över situationen, vilket 

ansågs extra viktigt för närstående med familj (Wong & Ussher, 2009). 

Meningsfullhet i vårdandet  

Vårdandet sågs av de närstående som mycket betydelsefullt. Det kändes givande och som 

ett privilegium att haft möjlighet att ge något tillbaka till patienten, som hade givit dem så 

mycket tidigare i livet (Robinson et al., 2017; Totman et al., 2015). Det engagemang 

närstående kände för vårdandet grundades på kärlek och respekt för patienten (Robinson et 
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al., 2017). Att befinna sig i hemmet under vårdtiden ansågs viktigt då denna atmosfär 

uppfattades som stärkande för patienten (Brobäck & Berterö, 2003) och även för att det gav 

möjlighet för den närstående att spendera tid med patienten (Milberg & Strang, 2003). 

Totman et al. (2015) uppgav att närstående uppskattade relationen till patienten och önskade 

göra det bästa av tiden de hade kvar tillsammans. Fisker och Strandmark (2007) beskrev att 

tiden tillsammans kunde användas för att gemensamt möta sorgen, men också dela glädje 

och tillfredsställelse över livet, vilket närstående upplevt som tröstingivande. Totman et al. 

(2015) samt Dahlborg Lyckhage och Lindahl (2013) beskriver vidare hur tiden för vårdandet 

i hemmet kunde leda till att den närståendes band och relationer kunde fördjupas eller 

återuppstå, inte enbart till patienten utan även till andra sociala kontakter. Närstående uppgav 

enligt Dahlborg Lyckhage och Lindahl (2013) att relationer till andra människor, utöver 

patienten, var betydelsefullt under vårdtiden. Relationerna kunde inge extra motivation och 

ork att fortsätta vårdandet. Fisker och Strandmark (2007) beskriver att närstående upplevt 

stödet från sociala kontakter som ovärderligt och att det haft en lättande effekt på den 

mentala press som upplevdes. Enligt Totman et al. (2015) ingav stödet också en trygghet för 

den närstående.  

 

Phillips och Reed (2009) beskrev hur bandet till patienten kunde stärkas genom vardagliga 

rutiner och ritualer. Ett exempel som togs upp var en närstående som varje kväll la sig 

bredvid patienten och småpratade tills patienten somnade. Det förklarades av Phillips och 

Reed (2009) att närstående upplevde det som mycket betydelsefullt att kunna ha 

meningsfulla samtal som stöttade och bekräftade patienten, när dennes liv närmade sig sitt 

slut (ibid.).  

 

En djupare mening till vårdandet kunde upplevas hos de närstående som sökte tröst och 

styrka i sin religiösa tro och värderingar. Det sågs som personligt viktigt att uppfylla löftet 

att vårda patienten i hemmet, eftersom detta ansågs betydelsefullt för synen på livet efter 

detta. En närstående hade tron att genomförandet av vården i hemmet hade ökat dennes chans 

att själv komma till himlen en dag (Totman et al., 2015).  

 

Att ha slutfört vårdandet av patienten i hemmet uppgavs ha en positiv inverkan på den 

närståendes sorgearbete. Detta trots att närstående upplevt att de nått den egna maxgränsen, 

både psykiskt och fysiskt (Weibull et al., 2008). Phillips och Reed (2009) förklarade att det 

trots smärta och stress var möjligt för den närstående att upprätthålla en balans i tillvaron, 

tack vare de värdefulla ögonblick som upplevts. I slutändan kunde vårdtiden upplevas som 

djupt berörande, meningsfull och minnesvärd (ibid.). Enligt Weibull et al. (2008) beskrev 

närstående en upplevelse av att ha klarat av mer än de tidigare anat och förväntat av sig 

själva i vårdandet av patienten. En känsla av personlig utveckling beskrevs och 

beslutsamheten att slutföra vårdandet sågs som ett bevis de inte valt den lättaste vägen 

(ibid.). Wong och Ussher (2009) konstaterade att närvaron och uppfyllelsen av patientens 

önskan att dö i hemmet kändes givande för den närstående som vårdat. I slutändan hade det 

varit värt allt jobb. 
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Resultatsammanfattning 

I den aktuella litteraturöversikten framkom det att närstående upplevde förändringar av det 

vardagliga livet. Närstående upplevde att de fick en ny roll som vårdare, vilket kunde 

medföra en känsla av att vara tudelad. De beskrev att de kunde känna sig isolerade, 

begränsade och att de egna behoven fick sättas åt sidan. Genomförandet av vården upplevdes 

svårt och krävande, men sågs som självklart och ansvaret upplevdes obevekligt. Deltagande 

beskrevs som viktigt, men närstående ansåg att det var viktigt att själva sätta gränser för vad 

de ville göra. Situationen och patientens tillstånd kunde upplevas svårt att kontrollera. Vid 

bristande stöd och information kände sig de närstående hjälplösa och tanken att avbryta 

vårdandet kunde uppstå till följd av detta. Att inte kunna göra tillräckligt för patienten 

framkallade känslor som otillräcklighet, skuld och skam. De många känslor som kunde 

uppstå sågs av vissa närstående viktiga att dölja, men det fanns även de som tyckte att det 

var skönt att kunna dela dessa med patient och familj. Relationer till andra människor ansågs 

betydelsefulla, det fanns dock situationer då andra människor kunde upplevas påfrestande. 

Den närståendes relation till patienten kunde också förändras genom att sociala och privata 

gränser flyttades. Genomförandet av vårdandet beskrevs som meningsfullt och 

tillfredsställande, trots att det även var en börda. För att klara av situationen ansågs stöd och 

information viktigt. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med den aktuella litteraturöversikten var att beskriva närståendes upplevelser av att 

delta i palliativ vård som utförts i hemmet. Den kvalitativa litteraturöversikten valdes som 

metod för att få en djupare förståelse för närståendes upplevelser kring det beskrivna 

problemområdet och för att kartlägga tidigare forskning. Segesten (2017) bekräftar detta och 

menar även att genom en litteraturöversikt kan analys och sammanställning av artiklar göra 

det möjligt att fastställa det rådande kunskapsläget. Polit och Beck (2017) beskriver att en 

litteraturöversikt möjliggör en sammanställning av den kunskap som framkommit i tidigare 

studier. Kvalitativa studier anses enligt Friberg (2017b) mest lämpade när upplevelser, 

erfarenheter och behov ska studeras. Vilket var i linje med den aktuella studien. Segesten 

(2017) menar på att detta skapar förutsättning för vägledning i praktiskt tillvägagångssätt i 

omvårdnadssituationer.  CINAHL och MEDLINE EBSCO tas av Polit och Beck (2017) upp 

som exempel på databaser som anses lämpliga för att söka forskning lämpad för 

sjuksköterskeprofessionen, även detta var i linje med den aktuella litteraturöversiktens 

genomförande. 

 

I denna litteraturöversikt var tre urvalskriterier att de närstående skulle vara över 18 år, utan 

en övre åldersbegränsning och utan hänsyn till könstillhörighet samt relation till patienten. 

Målet var att dessa kriterier skulle generera en bredare bild av närståendes upplevelser, vilket 

ansågs uppnått. Tankar på hur stor bredd av upplevelser datan egentligen redovisade uppstod 

dock, eftersom det i vissa studier var svårt att utläsa demografiska uppgifter, exempelvis 

närståendes aktuella sysselsättning, trosuppfattning eller relation till patienten. Vilka 

demografiska uppgifter som redovisades varierade från studie till studie.  

 

Författarnas uppfattning inför den aktuella litteraturöversikten var att människor inom 

västvärlden, Sverige inkluderat, har en likvärdig kulturell och religiös syn. Att fokusera på 

att analysera studier genomförda inom västvärlden ansågs viktigt för att generera ett resultat 

som med lätthet kan implementeras i omvårdnadsarbete som bedrivs i Sverige. Efter hand 

uppstod tankar att detta val borde ifrågasatts. Hanssen (2007) uppger att Sverige idag 

influeras av olika kulturer och religioner, i allt större utsträckning. Detta innebär att 

vårdpersonal kan komma att möta människor med olika syn på och uppfattning av bland 

annat livet, sjukdom, döden och lidande (ibid.). Det kunde därmed antas att ett resultat som 

redovisade en större bredd av upplevelser av palliativ vård i hemmet hade varit användbart 

för sjuksköterskan, eftersom denne kan vänta sig att möta patienter och närstående från alla 

världens hörn. Vidare ansågs också överförbarheten av resultatet i den aktuella 

litteraturöversikten som begränsad, i relation till de människor som identifierar sig med 

andra religioner eller har sitt ursprung utanför västvärlden.  Detta bekräftas av Hanssen 

(2007) som förklarar att människor inom ett och samma kulturella system förstår varandras 

sätt att uttrycka sig och vad de kan förvänta sig av av varandra. Vårdpersonal bör vara 

medvetna om att de själva och personen de möter kan ha skilda uppfattningar om sjukdom 

eller förväntningar av vård och behandling (ibid.). 

 

Av de totalt 12 studier som analyserades var det en studie som redovisade ett tidsspann på 

en månad upp till 10 år som passerat sedan vårdtiden, fram till den tidpunkt då de närstående 
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intervjuades. I en av studierna redovisades inte tidsspannet fullständigt, det gick enbart att 

utläsa att det passerat minst tre månader sedan vårdtillfället. I de övriga 10 studierna 

redovisades varierande tidsspann, i vissa fall pågick vårdandet fortfarande vid 

intervjutillfället och som längst hade det passerat tre år. Författarna till den aktuella 

litteraturöversikten reflekterade över datans tillförlitlighet. Det kunde tänkas att minnen 

förvrängts eller glömts bort när det passerat en lång tid mellan vårdtillfälle och intervju eller 

att närstående fortfarande kunde vara känslomässigt påverkade i de fall kortare tid passerat 

eller vårdandet fortfarande pågick. Det övervägdes att begränsa urvalet, genom att sätta en 

övre och undre gräns för tiden som passerat mellan vårdtiden och intervjutillfället. Detta 

genomfördes inte, eftersom författarna till den aktuella litteraturöversikten fann att samtliga 

artiklar redovisade upplevelser som stämde överens med syftet. Dessutom redovisades data 

i den aktuella litteraturöversiktens resultat, som beskriver upplevelser återfunna och 

bekräftade i flertalet av de analyserade artiklarna. Detta ansågs öka trovärdigheten av de 

upplevelser som beskrevs, trots att det redovisade tidsspannet mellan vårdtillfälle och 

intervju i vissa fall kunde anses långt.  

 

Vid analysen av datan genomfördes en strukturerad arbetsgång i tre steg enligt beskrivning 

av Friberg (2017a). Tillvägagångssättet i den aktuella litteraturöversikten redovisades 

tydligt i analysmetoden. Det tydliga tillvägagångssättet utgjorde goda möjligheter att göra 

om studien och få liknande resultat, vilket är viktigt i genomförandet enligt Friberg 

(2017a).  Genom strukturerat och konsekvent tillvägagångssätt under arbetet minskade 

risken att gå miste om data som svarade på syftet, vilket förstärkte resultatets trovärdighet. 

Noggrann insamling och sammanställning av data som uppfattades som närståendes 

upplevelser av att delta i palliativ vård i hemmet genomfördes. Vid jämförelse, 

diskussioner och sammanställning av datan togs hänsyn till tidigare identifierad 

förförståelse. Detta förhindrade att resultatet färgades av tidigare antaganden och gav en 

bredare syn av den insamlade datan, vilket författarna ansåg gjorde resultatet mer 

tillförlitligt. Författarna till den aktuella litteraturöversikten har under analysens gång 

strävat efter ett objektivt förhållningssätt för att inte egna tankar och åsikter skulle styra 

resultatet. Forsberg och Wengström (2013) bekräftar vikten av att inte styra resultatet då 

det är oetiskt att enbart styrka egna åsikter.  

 

Författarna till den aktuella litteraturöversikten tog vid analysen av artiklarna hänsyn till de 

etiska överväganden som gjorts, som att en etisk kommité godkänt studien eller informerat 

samtycke inhämtats från deltagarna. Dessa överväganden eftersöktes och redovisas i bilaga 

2. Detta är i linje med Forsberg och Wengström (2013) som uppger att en noggrann etisk 

övervägning eller godkännande av en etisk kommité är ett krav inför genomförandet av 

vetenskapliga studier, för att visa omsorg och skydda de människor som deltar (ibid.). Det 

framkom inte tydligt i alla studier om en etisk kommité godkänt genomförandet, det gick 

dock att utläsa att etiska överväganden gjorts, vilket motiverade användandet av samtliga 

studier. 

 

Det fanns hos författarna en medvetenhet att översättningen från engelska samt tolkningen 

av artiklarna kunde medföra missuppfattningar och feltolkningar av innehållet. Då artiklarna 

som användes i litteraturöversikten var skrivna på engelska användes Google translate i 

varierande grad som hjälpmedel för att översätta språket till svenska. Resultatet av 
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översättningarna granskades hela tiden kritiskt, för att säkerställa att tolkningen var korrekt. 

För att ytterligare minska risken att texten i artiklarna översattes och tolkades fel fördes 

ingående diskussioner av datan och hur den tolkats, fortlöpande under arbetets gång. 

Resultatdiskussion  

I resultatet av föreliggande litteraturöversikt beskrivs upplevelser av närstående som väljer 

att delta i palliativ vård som bedrivits i hemmet. Resultatet belyser både positiva och negativa 

upplevelser närstående uppfattar genom att vara en del av vårdandet. Detta sammanställs i 

fyra kategorier och två subkategorier som beskriver upplevelser av vardag och hemmiljön, 

ansvar och behov, upplevelser av kontroll samt meningsfullhet i vårdandet.  

 

Beck-Friis och Jacobsson (2012) beskriver att den avancerade hemsjukvården kan kräva mer 

medicinskteknisk utrustning som tar plats och att vårdpersonal besöker hemmet frekvent. I 

resultatet framkommer det att medicinskteknisk utrustning blir en del av den nya hemmiljön, 

där hemmet anpassas efter de apparater patienten är i behov av. Närstående upplever att den 

nya inredningen med alla apparater tar över hemmet. I resultatet nämns det också att 

vårdpersonal blir en del av vårdandet, vilket vissa närstående upplever som en belastning 

eller att situationen tas över. Stajduhar (2003) bekräftar att närstående upplever förändringen 

av hemmiljön, frekventa besök av vårdpersonal och mycket medicinsk utrustning som 

påfrestande, men att de är medvetna om att detta trots allt är nödvändigt för att klara av 

vårdandet. 

 

I resultatet framkommer det dock att hemmiljön även har en positiv inverkan hos närstående 

och genererar en känsla av trygghet när vården bedrivs där. Widell (2016) bekräftar att en 

trygghetskänsla uppstår hos de närstående som vårdar i hemmet, där positiva upplevelser av 

miljön i hemmet kan tillföra en känsla av välbefinnande. Milberg och Friedrichsen (2017) 

menar på att vårdandet i hemmiljö skapar förutsättningar för närstående att ha betydelsefulla 

människor nära och även husdjur, vilket uppskattas under vårdandet. Denna kontakt kan inge 

en känsla av lugn och trygghet samt bidra till en allmän känsla av välmående (ibid.). 

Brännström, Ekman, Boman och Strandberg (2006) beskriver att genom en personanpassad 

vård kan närstående uppleva en känsla av frihet i hemmiljön. Detta kan generera en känsla 

av trygghet som anses vara av vikt för att kunna upprätthålla det vardagliga livet. I resultatet 

uppger närstående dock att livet är svårt att planera och kontrollera i och med det palliativa 

vårdandet. Vanor och normala aktiviteter begränsas kraftigt, i vissa fall påverkas den 

närstående att gå ned i arbetstid för att kunna genomföra vårdandet. Att vårda i hemmiljön 

skildrar de närstående som en känsla av att vara isolerad. Dahlberg och Segesten (2010) 

nämner att livskraften och livsmodet kan hämmas, stödjas eller stimuleras beroende på den 

närståendes situation. Där begränsningar och möjligheter finns behöver människor inneha 

livskraft, våga leva samt skapa egna förutsättningar för att kunna genomföra livsprojekt 

(ibid.). I resultatet framkommer det att närstående anser det betydelsefullt att kunna fortsätta 

leva och inneha ett liv som är som vanligt, där vardagliga sysslor underlättas och krav blir 

lätthanterliga med hjälp av stöd från vårdpersonal. Milberg och Friedrichsen (2017) menar 

på att för att klara av den komplexa situationen det palliativa vårdandet kan innebära och 

inges av en trygghetskänsla, anser närstående att tilltron till vårdpersonalens närvaro och 

kompetens är betydelsefull. Det skapar förutsättningar att upprätthålla vardagen, utföra 
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hushållsarbete, umgås med vänner eller njuta av naturen (ibid.). Dahlberg och Segesten 

(2010) betonar betydelsen av att inneha livskraft för att uppnå hälsa och välbefinnande.  

 

För människans överlevnad uppger Maslow (1954) att människan alltid har behov att 

tillgodose och att de fysiologiska behoven är primära. I resultatet framkommer det att 

närstående sätter de egna behoven åt sidan, de lägger istället allt fokus på patienten. Det gör 

att den vanliga livsstilen och tillfälle att kunna återhämta sig samt vila i vårdandet begränsas 

för de närstående. Dahlberg och Segesten (2010) menar att illabefinnande och ohälsa kan 

uppstå som en konsekvens av att vilan försvinner, vilket orsakar en obalans i livsrytmen. I 

resultatet bekräftas det att om de egna behoven försummas leder det till att sömnbrist, stress, 

viktminskning och utmattning kan uppstå som konsekvens. Hudson et al. (2011) menar på 

att närstående riskerar att drabbas av ohälsa som depression, oro och utmattning när de 

bevittnar patientens dödsprocess. Dahlberg och Segesten (2010) säger dock att harmoni och 

rytm i livet fortfarande kan skapas, trots lidande eller problematiska situationer. Resultatet 

bekräftar att genom oskattbara ögonblick kan en balans i livet upprätthållas, oavsett den 

smärta eller stress som upplevs. Brännström et al. (2006) uppger att hjälp av vårdpersonal 

ger upphov till att balansen i livet kan upprätthållas och anses viktigt för att klara av 

vårdandet i hemmet. I resultatet nämner närstående vikten i avlösning från vårdandet och 

möjligheten till vila, något som Wallerstedt et al. (2013) menar är möjligt när närstående kan 

lita på att patienten inte lämnas helt ensam och vågar lämna dennes sida en stund för att sova 

och återhämta sig. Stödet inger också en trygghet för den närstående att målet att fortsätta 

vårda i hemmet är möjligt att uppnå i slutändan (Wallerstedt et al., 2013). Stajduhar (2003) 

beskriver att stöd till närstående upplevs underlätta situationen, dock uppger många 

närstående att de känner sig utmattade och att vården är krävande trots att bra stöd erhålls.  

 

Andershed (1998) beskriver att närstående upplever delaktighet som meningsfullt, vilket går 

att åstadkomma när närstående anser sig vara välinformerade. Resultatet visar att närstående 

eftersöker information som anses betydelsefull för att kvaliteten på vården av patienten ska 

bli så bra som möjligt. Enligt Bainbridge, Bryant och Seow (2017) uppskattar närstående 

information från sjuksköterskan om vad som kan förväntas när patientens tillstånd försämras 

och hur de närstående kan hantera symtom som uppkommer. I resultatet bekräftas detta då 

närstående beskriver att information beträffande patientens utveckling och hur de närstående 

kan finnas till hands för patienten, anses viktigt att tillhandahålla för att upprätthålla kontroll. 

Stajduhar och Davies (2005) betonar vikten i att närstående förses med relevant information 

för att upprätta gemensamma beslut kring patientens vård. Situationen kan enligt Wallerstedt 

et al. (2013) upplevas lätthanterlig och kontrollerad när god kommunikation, information 

och stöd finns tillgängligt. Andershed (1998) nämner också att informationen närstående 

förses med kan skapa möjligheter att själva kunna välja i vilken grad de vill vara delaktiga i 

vårdandet, där tilltro skapas till det egna och andras kunnande (ibid). I resultatet uppger 

närstående att de själva vill avgöra utsträckningen av delaktighet i vårdandet. Milberg et al. 

(2011) uppger att närstående är väldigt angelägna att vara delaktiga i vården av patienten 

och stötta dennes mående. Det anses viktigt att känna trygghet till vårdpersonalen och att de 

välkomnar de närstående att vara delaktiga, vilket också anses vara en förutsättning för att 

fortsätta vårda i hemmet. För att veta vad de kan och vill vara delaktiga med önskar 

närstående vägledning genom de olika uppgifterna vårdandet innebär (ibid.). I resultatet 

framkommer det dock att närstående upplever att delaktigheten ibland kan vara bristfällig 

och att vårdpersonal tar över. Närstående upplever att de inte får möjlighet att uttrycka 
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åsikter eller vara delaktiga i beslutsfattande. Bainbridge et al. (2017) uppger att bristande 

information och delaktighet kan göra att närstående inte vet vad som ska göras om patientens 

tillstånd förändras eller hur nyuppkomna symtom ska hanteras. I resultatet beskriver 

närstående att avsaknad av behövlig information och kunskap bidrar till en känsla av 

hjälplöshet. Andershed (1998) tillägger att hjälplöshet hos de närstående kan uppstå när de 

inte blir involverade, bekräftade eller uppmärksammade av vårdpersonalen. Milberg, Strang 

& Jakobsson (2014) styrker att närstående kan uppleva hjälplöshet och maktlöshet när de 

inte får möjlighet att känna sig delaktiga, till följd av detta kan de drabbas av en djup 

depression. 

 

I resultatet framkommer det att närstående upplever vårdtiden som meningsfull, djupt 

berörande och minnesvärd. Närstående betonar värdet av relationen och tiden tillsammans 

med patienten. Trygghet, gemenskap och kärlek är enligt Maslow (1954) människans 

sekundära behov. Stajduhar, Martin, Barwich och Fyles (2008) menar att vårdandet bidrar 

till upplevelsen av trygghet och motivation hos den närstående, vilket gör att relationen till 

patienten uppskattas. Milberg och Friedrichsen (2017) uppger att närstående upplever 

relationen till patienten som en trygghet. I resultatet uppger närstående att relationer och 

gemenskap anses viktiga för att orka fortsätta vårdandet och inges motivation. Milberg och 

Friedrichsen (2017) menar på att det är viktigt att ha andra människor att vända sig till när 

behovet att prata eller bli stöttad uppstår. 

Konklusion 

Närstående upplever under vårdtiden en stor börda till följd av det ansvar och kraven som 

hänger på deras axlar. Den trygga vardagen förändras plötsligt och de finner sig själva i en 

helt ny roll som både närstående och vårdare. Patientens välmående ligger i så stort fokus att 

den närstående sätter sina egna behov åt sidan. Som konsekvens av detta påverkas hälsan 

ofta negativt, såväl psykiskt som fysiskt. För att finna en trygghet i sin nya roll upplever 

närstående det som viktigt att stöd och information erhålls från vårdpersonalen. En väl 

fungerande kommunikation och en upplevelse av att vara bekräftad både som person och en 

del av vårdteamet inger en känsla av att vara delaktig i vårdandet av patienten. Delaktigheten 

upplevs betydelsefull för att upprätthålla kontrollen över situationen. Detta anses viktigt för 

att kunna se till patientens välmående och uppfylla löftet att fullfölja vårdandet i hemmet. 

Närstående som genomför vårdandet upplever att de finner stöd och tröst till följd av 

närheten till patienten. Relationer och band mellan närstående och patient kan förbättras, 

vilket gör att vårdtiden kan präglas av positiva och kärleksfulla minnen. Trots all tid och 

energi som krävs av den närstående upplever denne i slutändan att vårdandet är meningsfullt 

och oförglömligt. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Förhoppningen är att kunskapen som kommer fram ska kunna tillämpas i sjuksköterskans 

möte med närstående som väljer att vårda en människa i hemmet. Resultatet av den aktuella 

litteraturöversikten tar upp närståendes behov av information och stöd för att stimulera den 

egna delaktigheten, samt för att upprätthålla känslan av kontroll. En förbättringspotential 

kan därför identifierats när det gäller sjuksköterskans ansvar att i ett tidigt möte med den 
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närstående forma en god relation till den närstående. Sjuksköterskan bör inneha ett 

förståeligt och respektfullt förhållningssätt i mötet med den närstående, där hänsyn tas till 

önskningar, åsikter och individuella behov den närstående kan tänkas ha. Vid inledning av 

vårdandet kan sjuksköterskan planera ett strukturerat samtal med den närstående för att 

urskilja dennes förväntningar, behov och tankar kring vårdandet. Utifrån denna kunskap kan 

sjuksköterskan möta de närstående bättre genom att de har förståelse för vad de närstående 

genomgår och deras syn av att utföra palliativ vård i hemmiljö. Resultatet gör det möjligt för 

sjuksköterskor att få en uppfattning kring de behov den närstående kan tänkas ha för att 

inneha en trygghetskänsla och att vara stöttad. För att närstående ska kunna uppleva kontroll 

och delaktighet i vårdandet är det av vikt att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksammar 

det den närstående uttrycker. Enligt resultatet känner närstående som erhåller bra stöd och 

tydlig kommunikation från vårdpersonal att vårdandet upplevs lättare att hantera, något som 

kan minimera risken för att de närstående drabbas av ohälsa och främjar livskraften.  

 

Utifrån de artiklar som analyserats upptäcker författarna till den aktuella litteraturöversikten 

att forskning fokuserad på exempelvis specifika åldersgrupper, relation till patienten eller 

trosuppfattning, är bristande när det gäller närståendes upplevelser att vårda palliativt i 

hemmet. Det ger upphov till frågan om närstående upplever palliativ vård i hemmet olika 

beroende på vilken relation denne har till patienten, eventuell trosuppfattning eller 

närståendes såväl som patientens ålder. Exempelvis funderar författarna på om närstående 

som är 25 år beskriver andra upplevelser än den som är 70 år. Detta skulle kunna tala för 

behovet av vidare forskning kring närståendes upplevelser av att vårda palliativt i hemmet 

vid ett visst stadie i livet, för att identifiera olika variationer i behovet av stöd och 

information. Att studera dessa skillnader kan vara till hjälp för sjuksköterskan i mötet med 

närstående, eftersom behov och förutsättningar kan variera från individ till individ. Genom 

att identifiera detta kan sjuksköterskor få en mer verklighetssinnad beskrivning av hur olika 

individer upplever palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskan kan då få en mer specifik 

förståelse kring de upplevelser och vad de närstående bedömer som betydelsefullt för att 

klara av vårdandet.  
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Databas 
Datum 

Sökord Antal 

träffar 
Lästa 

titlar 
Lästa 

abstrakt 
Valda 

artiklar 

Medline 

EBSCO 
2018-01-

16 
  

Relative* OR 

family AND 

palliative home 

care AND 

experiences OR 

preceptions  

97 97 24 3 

CINAHL 

2018-01-

16 
  

 Relative AND 

family AND 

palliative home 

care 

 41  41  18  1 

Medline 

EBSCO 

2018-01-

18 
  

Palliative home 

care AND family 

care OR family 

nursing AND 

experience 

51 51  6  1 

Medline 

EBSCO 

2018-01-

19 

 

Next of kin AND 

palliative home 

care 

 

12 12 5 2 

CINAHL 

2018-01-

19 

home health care 

AND palliative 

AND relative 

42 42 13 2 

Medline 

EBSCO 

2018-01-

22 

Home care AND 

experiences OR 

perceptions OR 

views AND family 

care AND end of 

life care OR 

palliative care 

140 140 8 1 

Medline 

EBSCO 

2018-01-

26 

Death AND dying 

AND palliative 

care AND 

caregivers AND 

experiences 

60 60 12 1 
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Medline 

EBSCO 

2018-01-

26 

Dying AND end of 

life AND caregiver 

AND caregiving 

23 23 4 1 
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Bilaga 2. Översikt av analyserade artiklar 

Författare 
Titel 
Tidskrift 
Årtal 

Syfte 
Perspektiv 

Metod Resultat Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Författare: 

Brobäck, G. & 

Berterö, C. 
Titel: How next of 

kin experience 

palliative care of 

relatives at home  
Tidskrift:  
European Journal 

of Cancer Care 
Årtal: 2003 

Syftet med studien var 

att identifiera och 

förklara hur närmast 

anhörig upplevde 

palliativ vård i 

hemmet.  

 

Närstående perspektiv 

Kvalitativs 

forskningsmetod, där 

en tidigare 

fenomenologisk 

studie baserad på 

intervjuer studerades.  

Forskarna 

analyserade data 

individuellt och 

diskuterade sedan 

resultatet 

gemensamt. De 

identifierade fem 

huvudteman.  

 

Fyra kvinnor och två 

män mellan 52 - 80 

år deltog.  
  
  
  

Vårdande 

närstående 

upplever 

svårigheter att 

anpassa sig i 

rollen som både 

vårdare och 

partner.  

 

Information och 

medvetenhet 

kring patientens 

tillstånd tas upp.  

 

Närstående som 

vårdar vill bli 

bekräftad.  

 

Känsla av 

otillräcklighet 

och skuld. Att 

känna sig 

isolerad i 

hemmet.  

 

Osäkerhet, på 

grund av brist 

på kunskap, 

hemmet fylls 

med medicinsk 

teknisk 

utrustning samt 

att hemmiljön 

tas över av 

okända 

professionella 

vårdare.  

 

Dessa samtliga 

faktorer skapar 

en känsla av 

Deltagarna fick muntlig 

samt skriftlig information 

angående studien.  

 

Tillstånd att genomföra 

studien gavs av en etisk 

kommitté och av den som 

ansvarar för den palliativa 

vården i fyra av fem 

kommuner. Den femte 

kommunen valde att inte 

delta.  
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otillräcklighet 

för den 

vårdande 

närstående.  

Författare: 

Carlander, I., 

Sahlberg-Blom, 

E., Hellström, I. 

& Ternestedt, B-

M.   
Titel: The 

modified self: 

family cargivers’ 

experiences of 

caring for a dying 

family member at 

home.  
Tidskrift: Journal 

of Clinical 

Nursing 
Årtal: 2010 

Syftet med studien är 

att upptäcka 

situationer i det 

dagliga livet som 

utmanar den 

närstående vårdarens 

självbild när de vårdar 

en döende 

familjemedlem 

hemma.  

 

Närstående perspektiv 

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Intervjuer gjordes 

som varade i 60-90 

minuter där öppna 

frågor ställdes med 

följdfrågor. Data 

spelades in och 

transkriberades.  

Data analyserades i 

sin helhet och bröts 

ner i delar, därefter 

identifierades tre 

kategorier och blev 

en ny helhet.  

 

10 deltagare, i 

åldrarna 36-71 år 

med varierande 

relation till patienten.  

I resultat 

framkommer det 

att de vårdande 

närstående 

upplever sig få 

en förändrad 

handlings och 

tankemönster, 

upplevelse kring 

gränser för 

intimitet och 

privat samt 

upplevelsen av 

att vara 

beroende av 

varandra.  

Skriftlig information och 

informerat samtycke gavs. 

Studien godkändes av en 

etisk kommitté.   
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Författare: 

Dahlborg, E. & 

Lindahl, B.  
Titel: Living in 

Limunality – 

Being 

Simultaneously 

Visible and 

Invisible: 

Caregivers’ 

Narratives of 

Palliative Care 
Tidskrift: Journal 

of Social Work in 

End-Of- Life & 

Palliative Care 
Årtal: 2013 

Syftet med studien var 

att beskriva och tolka 

betydelserna av att 

vara den primära 

vårdgivaren till en 

närstående i livets 

slutskede.  
 

Närstående perspektiv 

 
  
  

En kvalitativ studie 

bestående av 

intervjuer med en 

narrativ ansats.  

Intervjuerna varade 

under 50 – 75 

minuter och spelades 

in. Intervjuerna 

startade med öppna 

frågor som sedan 

kunde få följdfrågor.  

Inspelningarna 

transkriberades till 

text.  

 

Deltagarna 

uppmanades att 

kontakta forskaren 

om det fanns mer 

information att 

tillägga.  

Texten lästes i sin 

helhet och teman 

identifierades som 

sedan utgjorde en ny 

helhet.  

 

Fem kvinnor och en 

man deltog med 

relation till patienten 

i form av make/ 

maka.  

Resultatet tar 

upp hur 

hemmiljön 

påverkas men 

också att de kan 

skapa en känsla 

av delaktighet.  

 

Att befinna sig i 

ett gränsland där 

det gamla livet 

inte längre 

finns, döden 

väntas in för att 

starta ett nytt 

liv. Även en 

känsla av vara 

itu delad i rollen 

som anhörig och 

vårdare tas upp. 

De upplever en 

känsla att vara 

sedd men ändå 

osynlig.  

 

 

Studien godkändes av en 

etisk kommitté på 

Sahlgrenska Universitetet.  

 

Deltagarna fick muntlig 

och skriftlig information 

angående studien av 

hemvårdsjuksköterskan. 

Därefter beslöt de sig för 

att delta eller inte. De som 

valde att delta skrev under 

ett dokument.  

 

Medvetenhet fanns hos 

forskaren kring att 

emotionell påverkan hos 

deltagarna kan uppstå. 

Deltagarna erbjöds extra 

stöd samt om framtagen 

information skulle 

exkluderas.  

Författare: 

Fisker, T. & 

Strandmark, M. 
Titel: Experience 

of surviving of 

terminally ill 

spouse: a 

phenomenological 

study of an 

altruistic 

perspective 
Tidskrift: Scand J 

Caring Sci 
Årtal: 2007 

Syftet med studien var 

att belysa upplevelsen 

av att vårda en döende 

make/ maka i hemmet 

och beskriva deras 

behov av stöd från 

distriktsjuksköterskan. 

 

Närstående 

perspektiv.   

Kvalitativa intervjuer 

och analyserade med 

fenomenologisk 

beskrivande metod.  

Intervjuguiden 

baserades på öppna 

frågor i relation till 

syftet och 

problembeskrivning. 

Intervjuerna spelades 

och transkriberades. 

Analysen skedde 

genom att läsa 

texterna i sin helhet 

för att sedan delas 

upp i delar och finna 

överensstämmande 

kategorier som 

skapar en ny helhet.  

I resultatet 

framkommer det 

om ett löfte 

kring vårdandet 

av make/ 

makan, hur 

vårdande 

anhörig visare 

eller döljer 

sorgen, förbiser 

de egna behoven 

och upplevelse 

av maktlöshet. 

Även stöd av 

familj och 

vårdpersonal 

samt att hantera 

sorgen efter 

Tillstånd gav av regionens 

vetenskapliga och etiska 

kommitté. Deltagarna fick 

skriftlig information 

angående syftet. Det var 

frivilligt deltagande. 

Informerat samtycke gavs 

av deltagarna. Forskaren 

var medveten om 

emotionell påverkan hos 

deltagarna och erbjöds 

möjlighet att kontakta 

forskaren på telefon för 

stöd.    
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Deltagarna var 

efterlevande make/ 

maka, sex kvinnor 

och två män i 

åldrarna 52-69 år.  

bortgång tas 

upp.  

Författare: 

Milberg, A. & 

Strang, P.  
Titel: 

Meaningfulness in 

palliative home 

care: An 

interview study of 

dying cancer 

patients’ next of 

kin. 
Tidskrift: 

Palliative and 

Supportive Care 
Årtal: 2003 

Syftet med studien var 

att beskriva och 

klargöra viktiga 

faktorer som skapar 

en känsla av 

meningsfullhet för 

närstående till cancer 

patienter som vårdas 

palliativt i hemmet.  

 

Närstående 

perspektiv.  

Kvalitativ 

hermeneutik metod 

baserad på intervjuer 

som varade 30-60 

minuter, samt 

spelades in. 

Baserades på öppna 

frågor.  

 

Helhet analyserades 

och delar togs fram 

som sedan jämfördes 

med informationen i 

sin helhet. Samband 

klargörs mellan 

helhet och delar.  

 

19 svensktalande 

närstående i åldrarna 

45-78 år till cancer 

patienter deltog.   

Resultatet 

presenterades 

genom fem 

begrepp som i 

sin helhet skapar 

en känsla av 

meningsfullhet. 

Dessa är lättnad 

och välmående, 

upprätthålla 

vardagsrutiner, 

att sysselsätta 

och genomföra 

handlingar som 

skapar 

välmående för 

patienten samt 

för närmast 

anhöriga, 

engagemang 

och hängivenhet 

samt hopp om 

att uppnå en 

känsla av 

meningsfullhet.  

Deltagarna tillfrågades av 

det palliativa 

hemsjukvårdsteamet och 

fick därefter skriftlig 

information. Studien 

godkändes av lokal etisk 

kommitté.   

Författare: 

Munck, B., 

Fridlund, B. & 

Mårtensson, J. 
Titel: Next-of-kin 

caregivers in 

palliative home 

care – from 

control to loss of 

control 
Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 
Årtal: 2008 

Syftet med studien är 

att beskriva situationer 

som påverkar nära 

anhörigas förmåga att 

klara av palliativ vård 

i hemmet.  

 

Närstående 

perspektiv.  

Kvalitativ studie med 

en utforskande och 

beskrivande design.  

Intervjuer gjordes 

som spelades in och 

transkriberades. De 

lästes igenom ett 

flertal gånger och 

viktiga delar 

identifierades i 

relation till syftet.  

 

Situationerna 

jämfördes med 

varandra och 

kategorier med 

subkategorier 

formades.  

Två teman som 

framkom i 

resultatet är att 

bibehålla och att 

förlora kontroll 

som närmast 

anhörig.  

 

Subkategorier 

beskriver krav 

som är 

väsentliga för att 

kontrollen ska 

upprätthållas.  

Andra 

subkategorier 

beskrivs som 

bidragande till 

en känsla av att 

tappa kontroll 

Studien godkändes av de 

huvudansvariga vid varje 

primärvårds distrikt där 

patienten var registrerad.  

 

Deltagarna fick skriftlig 

information om studien. 

Deltagandet var frivilligt. 

Insamlad data var sekretess 

bilagd.  

Deltagarna gav sitt 

medgivande enligt en 

svensk lag (SFS 2003).  
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9 deltagare av båda 

könen i åldrarna 51-

79 år.  

och att 

vårdandet inte 

längre är 

uthärdligt.  

Författare: 

Phillips, L. R. & 

Reed, P. G. 
Titel: Into the 

abyss of someone 

else’s dying: the 

voice of end-of-

life caregiver 
Tidskrift: Clinical 

Nursing research 
Årtal: 2009 

Syftet med studien var 

att förstå närståendes 

upplevelse av att 

vårda äldre i livets 

slutskede som väntas 

avlida av 

livsförkortande 

kronisk sjukdom.  

 

Närstående 

perspektiv.  

En kvalitativ 

utforskande 

beskrivande 

tvärsnittsstudie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor som varade i 

45 minuter till två 

timmar genomfördes 

och spelades in. 

Fältanteckningar 

fördes ned rörande 

kontexten och 

memos gjordes. Data 

transkriberades. 

Analysering skedde 

parallellt med 

datainsamlingen. 

Delar jämfördes för 

att finna likheter och 

skillnader där 

huvudkategorier 

skapades.  

 

27 deltagare i 

åldrarna 39-86 år 

med varierande 

relation till patienten.  

I resultatet 

framkommer det 

att vård vid 

livets slut 

upplevs som 

oförutsägbart, 

intensivt, 

komplext, 

skrämmande, 

plågsamt, djupt 

berörande, 

förstärkt relation 

och 

försvinnandet av 

familjens 

sociala gränser.  

Information gavs kring 

deltagarnas rättigheter. 

Deltagarna gav informerat 

samtycke.  

Författare: Proot, 

I. M., Huijer Abu-

Saad, H., 

Crebolder, H. 

F.J.M., Goldsteen, 

M., Luker, K. A. 

& Widdershoven, 

G. A.M.  
Titel: 

Vulnerability of 

family caregivers 

in terminal 

palliative care at 

home; balancing 

between burden 

and capacity 

Syftet med studien är 

att undersöka 

närståendes 

upplevelser, deras 

behov av hemvård och 

vilken vård dem 

mottagit.  

 

Närstående 

perspektiv.  

En kvalitativ studie 

baserad på grounded 

theory metoden för 

att undersöka behov 

och erfarenheter hos 

familjemedlemmar 

som vårdar en 

närstående i hemmet 

under livets 

slutskede. 

 

Intervjuer som 

varade 40-120 

minuter per deltagare 

genomfördes. 12 av 

13 intervjuer 

spelades in. I den 13 

Sårbarhet 

påverkar 

balansen mellan 

börda och 

förmåga att 

klara av 

vårdandet.  

 

Faktorer som 

ökar sårbarheten 

är bördan på 

vårdandet, 

begränsad 

vardaglig 

aktivitet, rädsla, 

osäkerhet, 

ensamhet, att 

En etisk kommitté 

godkände studien.  

 

13 av de tillfrågade 

vårdgivarna gav sitt 

godkännande till 

deltagande efter att 

patienten först godkänt att 

vilja delta.  
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Tidskrift: Scand J 

Caring Sci 
Årtal: 2003 

intervjun insamlades 

endast noggrant 

nedskrivna 

anteckningar på 

grund av att 

patientens situation 

var känslig. 

Fortlöpande analyser 

mellan intervjuerna 

gjordes. Materialet 

kodades och åtta 

intervjuer låg till 

grund för en 

preliminär teori som 

validerades av de 

återstående fem 

intervjuerna.  

 

Två män och 11 

kvinnor, mellan 28-

80 år deltog.   

möta döden och 

brist på stöd.  

 

Faktorer som 

minskar 

sårbarheten är 

att fortsätta den 

vardagliga 

aktiviteten, 

hopp, kontroll 

tillfredställelse 

och bra stöd 

från andra.  

Författare: 

Robinson, C. A., 

Bottorff, J. L., 

Mcfee, E., Bissell, 

L. J. & Fyles, G.  
Titel: Caring at 

home until death: 

enable 

determination 
Tidskrift: 

Support Care 

Cancer 
Årtal: 2017 

Syftet med studien var 

att beskriva 

efterlevande 

familjemedlemmars 

upplevelser av att en 

önskad hemsjukvård 

uppnåddes i vårdandet 

av en cancersjuk 

närstående i livets 

slutskede.  

 

Närstående perspektiv 

En kvalitativ 

tolkningsbeskrivande 

ansats. Data 

insamlades genom 

semi-strukturerade 

intervjuer. De 

genomfördes via 

personliga möten 

eller över telefon. 

Intervjuerna spelades 

in och anteckningar 

gjordes. De ställdes 

öppna frågor till 

deltagarna.  

 

Deltagarna ringdes 

upp efter 48 timmar 

för att identifiera 

extra behov av stöd. 

 

Intervjuerna 

transkriberades och 

koder gick att finna.  

 

29 personer deltog 

som var 19 år eller 

äldre.  

Det som 

beskrivs är 

faktorer som 

närstående 

upplever 

betydelsefulla 

och som 

påverkar 

möjligheten att 

bedriva och 

fullfölja en god 

vård i hemmet.  

 

Fast 

beslutsamhet att 

vårda i hemmet 

och stöd att 

hålla fast vid 

beslutet.  

Studien genomfördes enligt 

grundläggande etiska 

kriterier.  
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Författare: 

Totman, J., 

Pistrang, N., 

Smith, S., 

Hennessey, S. & 

Martin, J. 
Titel: ‘You only 

have one chance 

to get it right’: A 

qualitative study 

of relatives’ 

experiences of 

caring at home 

for a family 

member with 

terminal cancer 
Tidskrift: 

Palliative 

medicine 
Årtal: 2015 

Syftet med studien var 

att undersöka de 

emotionella 

utmaningarna 

närstående ställs inför 

när de vårdar i 

hemmet och deras 

erfarenheter av den 

professionella 

vårdpersonalen ur ett 

existentiellt 

perspektiv.  

 

Närstående perspektiv 

Kvalitativ studie 

baserad på semi-

strukturerade 

intervjuer som 

varade i en timme. 

De spelades in och 

transkriberades. 

Analys gjordes och 

fyra kategorier 

identifierades med 

15 subkategorier.  

 

15 deltagare i 

åldrarna mellan 27-

66 år. Varierande 

relation till patienten.  

I resultatet tas 

det upp hur 

närstående 

upplever ansvar, 

att vara isolerad, 

synen på döden 

och känsla av 

meningsfullhet.  

Även 

upplevelser av 

det 

professionella 

stödet utifrån 

olika perspektiv.  

Studien godkändes av 

University Collage London 

Research etiska kommitté 

och lokalt av Hospice 

Research Governance 

kommitté.  

 

Deltagarna gav skriftligt 

samtycke inför intervjun.  

Författare: 

Weibull, A., 

Olesen, F. & 

Neergaard, M. A. 
Titel: Caregivers’ 

active role in 

palliative home 

care – to 

encourage or to 

dissuade? A 

qualitative 

descriptive study 
Tidskrift: BMC 

Palliative Care 
Årtal: 2008 

Syftet med studien var 

att upptäcka hur aktiv 

involvering i 

medicinsk och fysisk 

vård påverkade nära 

anhörigs upplevelse 

av de palliativa 

sjukdomsförloppet.  

 

Närstående 

perspektiv.   

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor som varade i 

65-95 minuter. 

Inspelning och 

transkribering av 

intervjuerna gjordes 

parallellt. Texten 

analyserades i sin 

helhet och därefter 

togs kategorier fram. 

Fyra 

huvudkategorier med 

sex underkategorier 

togs fram.  

 

Sju deltog med 

relation till patienten 

som make/ maka.  

Deltagarna var i 

åldrarna 55-70 år.  

Fyra 

huvudkategorier 

beskrev hur de 

anhöriga var 

involverade i 

vårdandet, 

positiva och 

negativa 

erfarenheter av 

involveringen 

och 

förutsättningar 

för vårdandet.  

Godkänd av etisk kommitté 

enligt krav från dansk lag.  

 

Skriftlig information gavs. 

Medryckande gjordes 

genom underskrift i ett 

frågeformulär rörande 

demografisk information.  

Författare: Wong, 

W. K. T. & 

Ussher, J. 
Titel: Bereaved 

informal cancer 

carerers making 

sense of their 

palliative care 

Syftet med studien var 

att undersöka 

efterlevande 

informella vårdares 

positiva aspekter av 

att genomföra palliativ 

cancer vård i hemmet.  

 

Kvalitativ 

intervjustudie som 

spelades in och 

varade i 60-90 

minuter, samt 

transkriberades. 

Materialet lästes 

upprepande gånger 

Resultatet 

visade på att 

närstående 

upplevde 

förmåner och 

tillfredställelse 

av vårdandet 

vilket hjälpte 

Studien godkändes av en 

etisk kommitté som var 

associerad till två 

universitet och av 12 olika 

hälso- och 

sjukvårdsenheter som 

patienterna var anslutna 

till.  
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experiences at 

home. 
Tidskrift: Health 

and Social Care 

in the 

Community.  
Årtal: 2009 

Närstående perspektiv och mönster gick att 

identifiera som 

kodades. Specifika 

teman framkom.   

 

Studien är en del av 

ett större projekt. 

  

 

22 deltagande i 

studien, 17 kvinnor 

och två män i 

åldrarna 19-71 år. 

Relationen till 

patienten var 

familjemedlemmar 

eller vänner.  

dem att uppleva 

deltagandet 

positivt. Att 

göra nytta i 

vårdandet för 

patienten, 

förbättrad 

relation och att 

kunna 

tillhandahålla ett 

normalt liv 

upplevdes som 

en gåva. Att 

kunna fullfölja 

dödsprocessen 

och chans till 

avsked gör det 

möjligt att 

acceptera och 

börja ett nytt 

kapitel i livet.  

 

Deltagarna fick 

skriftliginformation, ett 

samtyckesformulär, 

frågeformulär och hur de 

ville bli kontaktade.  
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Bilaga 3. SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik  
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