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Bakgrund: Den palliativa vårdens främsta syfte är att främja patienters välbefinnande 

och den ska utmärkas av integritet och värdighet. Tack vare den allt mer avancerade 

hemsjukvården finns möjligheten för fler palliativa patienter att vårdas i hemmet. Detta 

ställer krav på sjuksköterskors och närståendes kompetens. Syfte: Syftet med studien är 

att beskriva närståendes upplevelser samt behov av stöd i palliativ hemsjukvård. 

Metod: En litteraturstudie utfördes där tretton kvalitativa studier granskades och 

analyserades enligt Friberg (2006). Resultat: Analysen utmynnade i tre 

huvudkategorier samt fem underkategorier som bygger på upplevelser hos närstående 

som vårdar en palliativ anhörig. Resultatet visar att närstående har behov av stöd för att 

orka vårda. Det visar också på vikten av att se närstående i den situation de befinner sig 

i, genom detta kan isolering, ensamhet och oro begränsas. Det visar sig att när adekvat 

information ges känner sig närstående delaktiga. Motsatsen infinner sig när närstående 

inte ses som en resurs. Konklusion: Mer förståelse för närståendes situation behövs 

samt mer utbildning i palliativ omvårdnad för vårdpersonalen i hemsjukvård. Det är 

också önskvärt med mer forskning med kvalitativ ansats. 
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Background: The palliative care primary purpose is to promote patients comfort and to 

be characterized by integrity and dignity. Thanks to the ever more sophisticated home 

care is the possibility for more palliative patients to be cared for at home. This requires 

nurses and relatives skills. Aim: The aim of this study is to describe the relatives 

experiences and their needs of support in palliative home care. Method: A literature 

review was conducted in which thirteen qualitative studies were examined and analyzed 

according to Friberg (2006). Results: The analysis resulted in three major categories 

and five subcategories based on the experiences of close relatives caring for a palliative 

relative. The results show that families are in need of support to manage caring. It also 

demonstrates the importance of seeing relative’s situation they are in, in this way, 

isolation, loneliness and anxiety can be limited. It turns out that when adequate 

information is given relatives feels involved. The opposite appears when relatives are 

not seen as a resource. Conclusions: Further understanding of relatives situation is 

needed and more education in palliative care for nursing staff in home care. It is also 

desirable to have more research with a qualitative approach. 
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INLEDNING 

I vården möter sjuksköterskor människor i olika situationer och med olika 

omvårdnadsbehov, vilket kräver förmåga till inlevelse och empati. Detta är inte minst 

viktigt när det gäller omvårdnaden av palliativa patienter. Omvårdnadsteoretikern Benner 

(1993) beskriver att när en patient ligger för döden tvingas sjuksköterskorna inse att det 

inte finns något som kan förlänga livet. Sjuksköterskan kan inte bota patienten utan får 

medverka till att stärka patientens känsla för sitt eget människovärde och värdighet. Hur 

lite av livet som än återstår finns möjlighet att förhöja livskvaliteten och att ge tröst till 

patienter och närstående. 

Den palliativa omvårdnaden kan bedrivas i olika organisationer. I vissa landsting finns 

hospice och palliativa team, i andra landsting vårdas dessa patienter på ordinarie 

vårdavdelning, eller i kommunal hemsjukvård av kommunsköterskor. Efter att ha arbetat 

inom hemsjukvården i över 20 år, är vår uppfattning att andelen patienter med behovet av 

palliativ omvårdnad ökat. Enligt Socialstyrelsen (2006) visar internationella samt svenska 

studier att människor idag i större utsträckning vill avsluta sina liv i hemmet. I en studie av 

Luker, Austin, Caress och Hallett (2000) beskrivs att det är annorlunda och mer 

känslomässigt krävande att lära känna patienter och deras närstående i hemmet, än att lära 

känna patienter på sjukhus (a. a.). Sjuksköterskor har ett stort ansvar vad det gäller stöd 

och information till samtliga inblandade i den palliativa omvårdnaden i hemmet. Med hjälp 

av kunskap kan sjuksköterskorna få insikt och förståelse för närståendes situation. Målet 

med denna studie är att öka kunskapen kring vilka behov som närstående i den palliativa 

hemsjukvården har och att denna vetskap kan användas som grund för vidare utveckling av 

anhörigstöd.  

BAKGRUND 

Den palliativa omvårdnaden innebär att med hjälp av stöd och behandlingsåtgärder lindra 

symtom och dess enda syfte är att främja patienters välbefinnande. Det övergripande målet 

är att vårda och stödja patienter i livets slutskede och att ge dem den omvårdnad som 

behövs för att de ska leva ett så behagligt liv som möjligt (Twycross, 1998).  Enligt WHO 

(2010) ska palliativ vård förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående, detta 

genom att lindra lidande och behandla smärta samt förebygga problem av fysisk, 

psykosocial och andlig karaktär. Den palliativa vården har inte för avsikt att skjuta upp 

eller påskynda döden, den bejakar livet och ser döden som en process som är naturlig (a. 

a.). Det finns faktorer som påverkar hur en svårt sjuk människa upplever sin sista tid i livet. 

Två utav dessa faktorer är hur omvårdnaden utförs och var den ges. Möjligheterna till 

avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat (Socialstyrelsen, 2005a). Palliativa team har 

blivit allt vanligare i Sverige. Deras arbetssätt varierar, en del arbetar enbart konsultativt 

och andra även operativt. Den avancerade hemsjukvården idag, utgörs ofta av den 

palliativa omvårdnaden med ledning av en läkare (Socialstyrelsen, 2006). 
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Omvårdnad och mellanmänskliga relationer 

Människors lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i livet. En god 

omvårdnad kan göra att patienten trots sitt lidande känner ett välbefinnande. En god 

omvårdnad ska utgå från patienten och kännetecknas av integritet och värdighet. Patientens 

syn på sin hälsa/ohälsa och livssituation ska vara utgångspunkten för vårdandet. Att ge en 

god omvårdnad innebär att vårdaren ser till hela människan som levande och subjektiv. 

Den subjektiva kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, händelser och kunskap 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). En värdig vård ges enligt 

hälso och sjukvårdslagen med ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet”. Begreppet människovärde har två beståndsdelar, den ontologiska 

och den etiska. Den ontologiska är knuten till att människan är en individ och existerar. 

Den etiska innebär att människor måste uppmärksamma och bekräfta varandra för att 

existera. För sjuksköterskor är det därför viktigt att tänka på hur de allra svagaste 

patienterna behandlas (SOU 2001:6). All omvårdnad innebär relationer mellan människor. 

I en vårdrelation krävs tillit mellan parterna för att inte skapa lidande i vårdandet. Vid 

palliativ vård med patienten i fokus kan inte de närståendes perspektiv uteslutas, utan bör 

finnas med i vårdandet (Dahlberg, et al., 2003). I relationer med andra människor berörs vi 

av den andres situation. Förmågan att tolka och förstå andra människor blir därmed viktig. 

Relationer och samspel ställer krav på sjuksköterskors yrkeskunnande och medmänskliga 

sätt. Förtroende måste kunna byggas, tålamod och förståelse är viktiga egenskaper (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Benner (1993)  domän ” Den hjälpande rollen” 

bygger på att skapa klimat för helande genom att väcka hopp både hos sjuksköterska och 

patient, ha insikt om sjukdomen, smärtan, rädslan och ångesten. Sjuksköterskan måste hitta 

rätt sätt att trösta patienter och närstående. Närhet skapas genom att vara med patienten, 

beröringar, nära kontakt och låta patienterna få utlopp för känslor. Relationer mellan 

sjuksköterskor och patienter innebär ibland att argumentera mot åtgärder som kan vara 

skadliga. 

Hemmets betydelse 

Det egna hemmet innehåller den personliga livssfären vilket ger vårdtagaren och närstående 

tillgång till gemensamma minnen. Hemmet associeras med trygghet, värme och 

gemenskap. När det gäller hemsjukvården erfars hemmet som en naturlig och god plats att 

vårdas på. Här uppfattas familjen som en viktig del i omvårdnaden kring den palliativa 

patienten. Hemmet kan också innebära att patienterna känner att de är en börda för sina 

närstående genom att de hamnat i en beroendeställning. Vissa kan känna att de har en 

större autonomi på en vårdavdelning (Karlsson, 2008). Hemmet blir vårdarens arbetsplats, 

men ska i första hand ses som patientens hem (Sjöberg, Hugoson, Danielsson, Larsson, 

Linge & Petersson, 1998). Hemmet är patientens privata egendom och representerar det 

normala livet och människans historia. Som gäst i hemmet bör patientens seder och bruk 

respekteras. Patienter känner ofta att de betraktas som enskilda individer i hemmet, tack 

vare hemmiljön riktas uppmärksamheten mot patienten. Det är också viktigt att de 

närstående får ta del av vårdpersonalens omsorger, detta genom samtal kring deras 

upplevelser av situationen, sin oro, ångest och sorg (Nilsson, 2001). I en studie av Dahlin-

Ivanoff, Haak, Fänge och Iwarsson (2007) beskrivs att hemmet är en central plats i livet. 

Att känna sitt hem och ha tillgång till sina saker skapar en trygghet. Hemmet är skapat 
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efter egna val av möbler, färger och former. Även miljön runt omkring hemmet skapar 

trygghet och säkerhet, grannskapet ger möjlighet till hjälp när behov finns och 

omgivningen är en känd plats.  

Patienter i ett palliativt skede 

Döende människor kan drabbas av psykiska förändringar. Det präglas av förluster av det 

friska livet, aktiviteter som har funnits och setts som självklara. Kontakten med anhöriga, 

vänner och bekanta blir lidande då orken tryter (Fridegren & Lyckander, 2009). Enligt en 

studie av Krishnasamy, Wells och Wilkie (2007) kände patienterna en stor oro för den 

börda familjen skulle få i hemsituationen.  

Sorgen hos en döende utgår ifrån det faktum att man inte har någon framtid utan tvingas 

erkänna att ens livshistoria är slut. Att vara nära döden innebär en situation av ensamhet, 

även om de närstående finns vid patientens sida måste de döende ta det sista steget ensam 

(Christoffersen & Gamborg, 1996). Det finns även existentiellt och andligt lidande. Har 

livet någon mening, existerar någon gud och finns det något liv efter döden? Tankar kan 

uppkomma kring det som gjorts och inte blivit gjort under livet och den ånger som detta 

kan förorsaka (SOU 2001:6). En människa som är döende kan pendla mellan hopp och 

förtvivlan. Känslan av att vilja leva men också viljan att dö kan finnas. Det finns oftast ett 

behov av att tala om det man upplevt i livet både det som varit positivt och negativt.  

Sjuksköterskan har ett ansvar i att lyssna till vad patienten har att säga och att visa för både 

patienten och de närstående att hon finns där för dem, de är inte ensamma i sin situation 

(Kaasa, 2001). Genom en god omdömesförmåga kan sjuksköterskan bedöma var 

patienterna befinner sig i sin sjukdomsinsikt samt hur mottagliga de är för information. När 

sjuksköterskan respekterar och låter patienter prata om sin egen tolkning av 

sjukdomstillståndet kan upplevelsen av deras sjukdom påverkas. Mängden av information 

och hur lättbegriplig den är avvägs utefter den enskilda patienten (Benner, 1993).  

Den palliativa omvårdnaden utifrån ett sjuksköterskeperspektiv 

Det är oftast sjuksköterskan som i första hand ser att tillståndet hos patienten försämras. 

Det är av stor betydelse att förebygga samt hantera oförberedda situationer och att använda 

sig av de resurser som finns tillgängliga. När sjuksköterskor finns närvarande och 

koordinerar samspelet mellan patient och vårdteam finns möjlighet att förebygga samt 

upptäcka fel. Den diagnostiska och patientövervakande rollen som sjuksköterskor har är en 

central del i omvårdnaden. Genom dokumentation och överrapportering mellan 

vårdpersonal synliggörs uppmärksamheten på förändringar, att kunna förutse eventuella 

problem som kan dyka upp samt förutse patientens omvårdnadsbehov (Benner, 1993). 

En studie som handlade om sjuksköterskor i palliativ vård, visade att de hade ambitionen 

att uppfylla önskningar som uppkom från patienter eller närstående. För att denna ambition 

skulle uppnås krävdes en god kunskap hos sjuksköterskorna. Här betonades även vikten av 

att fokus lades på varje enskild individ. För att öka livskvaliteten kunde flexibilitet och 

icke- traditionella arbetsmetoder användas. Det ansågs viktigt på vilket sätt man 

behandlade patienter och närstående och målet för omvårdnaden var att patienterna skulle 

känna ett så stort välbefinnande som möjligt och få den bästa tänkbara omvårdnaden. De 

dagliga mötena med palliativa patienter skapade olika slags känslor, vissa situationer 
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framkallade sorg, otillräcklighet och frustration. Sjuksköterskorna beskrev den speciella 

närheten och förståelsen som skapades till dessa patienter och hur det kunde vara svårt att 

släppa taget och inte ta med sig arbetet hem. Trots att omvårdnaden tidvis var krävande så 

beskrev sjuksköterskorna att varje möte med patienterna eller deras närstående gav dem 

ovärderliga erfarenheter och kunskap både för sig själva som personer, men även för att 

använda i andra patientsituationer (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

I en studie av Dunne, Sullivan och Kernohan (2005) framkom att många sjuksköterskor 

hade svårt att prata med döende patienter. Även familjens ilska var svår att hantera och 

sjuksköterskorna fick lätt en känsla av personlig kritik. Den öppna kommunikationen 

saknades när inte närstående talade om att situationen var dem övermäktig. Enligt en studie 

av Benzein, Johansson och Saveman (2004) ansåg ibland sjuksköterskorna att de 

närstående var en börda. Denna känsla uppkom när de närstående tog beslut utan att 

konsultera sjuksköterskorna först, ställde orimliga krav eller ignorerade de råd som gavs. 

Sjuksköterskorna upplevde även att relationerna i vissa familjer var stela, i dessa familjer 

var inte patienten och de närstående överens om hur vården skulle planeras och utföras. 

Även de närståendes sorg kunde tyckas vara en börda, då den sorgen ansågs annorlunda än 

patientens och mycket svår att möta.  

Närstående i palliativ omvårdnad 

Det svenska språket har ingen klar definition av begreppet anhörig/närstående. 

Benämningen anhörig syftar oftast på make, fru, syskon eller barn till den som vårdas. En 

närstående kan vara en nära vän, avlägsen släkting eller den som finns i den vårdades 

närhet. Den person som vårdar sin anhörig i hemmet har dubbla roller, både som anhörig 

och anhörigvårdare (Normann & Fröling, 2008). I vår studie kommer benämningen 

närstående att syfta på den som vårdar och anhörig den som är patient, även ordet patient 

kommer att användas i stället för anhörig.  

Varje närståendes situation är unik. Den vård och omsorg som de närstående ger sina 

anhöriga är inte speciellt uppmärksammad. Den informella omsorgen som ges av 

närstående är dock mycket stor. Trots att närstående dagligen gör enorma insatser för sina 

anhöriga, så ser de sig inte som vårdare och ber därför inte om hjälp (Socialstyrelsen, 

2004).  

Närstående som vårdar sina anhöriga i hemmet uttryckte svårigheter, rörande känslor och 

attityder kring omvårdnaden om patienten (Singer, Bachner, Shvartzman & Carmel, 2005). 

Dahlberg et al. (2003) framhåller att närståendes lidande i vissa fall kan vara lika uttalat 

som patientens. De bevittnar hur deras anhöriga förändras och detta kan upplevas 

skrämmande. Sjöberg et al. (1998) menar att patientens och de närståendes behov ofta följs 

åt, när patienten är trygg försvinner oftast de närståendes oro. Närstående kan ibland känna 

att de har ett för stort ansvar för vården i hemmet. De kan på grund av detta känna en stor 

psykisk stress.  En studie av Wong och Ussher (2009) visade att närstående som vårdade 

sina anhöriga hemma ofta kände en tillfredställelse med att kunna ge förutsättningar för 

fortsatta relationer trots sjukdomen, de kände också att närheten till den sjuke förbättrades. 

Att vara närvarande genom dödsprocessen ansågs mycket viktigt, att få dö hemma innebar 

en fridfull död. Det fanns möjligheter för vänner och grannar att hälsa på in i det sista, 

vilket möjliggjorde för den sjuke att kunna ta farväl. Närstående uttryckte dessutom vikten 
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av att få stöd från de vårdgivare som var knutna till patienten. Benner (1993) menar att de 

närstående är en viktig resurs för både patienter och sjuksköterskor, genom att stödja 

familjen känslomässigt och ge information ges möjlighet för de närstående att själva vårda 

patienten.  

Begreppet stöd 

Enligt Stoltz (2006) så finns det inte någon klar definition av ordet stöd. Ordet används i 

många olika sammanhang och områden, där ibland omvårdnad. Det finns inte mycket 

forskat på begreppet stöd i omvårdnadsforskningen. Begreppet bör förtydligas, för att 

kunna ge stöd och förbättra det. Författaren har i sin avhandling kommit fram till att stöd 

innebär: 

 

Delvis tillhandahållandet av generell handgriplig hjälp, så som information, 

utbildning, ekonomiskt bistånd, hjälpmedel och extern service. Det skapar 

förutsättningar för att underlätta anhörigas kompetens eller kapacitet att vårda. 

Dessutom innebär stöd nödvändiga kvaliteter som individuell anpassning, 

föränderlighet, långsiktighet, utrymme för att ge uttryck för känslor såväl som en 

idé om ett ömsesidigt och jämbördigt utbyte mellan de involverade personerna. (a. 

a., s. 64).  

Socialstyrelsen (2004) menar att stöd till närstående som vårdar avser insatser som i första 

hand syftar till att underlätta de närståendes situation på ett fysiskt, psykiskt och socialt 

plan. Även i SOSFS 1998:8 nämns detta stödet: 

 

 Kvalitetssystemet bör säkerställa… att insatserna utformas efter den enskildes 

behov och i samråd med den enskilde och/eller dennes närstående, att de som 

vårdar närstående äldre och långvarigt sjuka ges stöd och avlösning… (a. a., s. 53). 

PROBLEMFORMULERING 

När omvårdnad bedrivs i hemmet är ofta närstående sjuksköterskans närmaste 

samarbetspartner. Det är därför av central betydelse för sjuksköterskorna att stödja dem i 

deras situation. När det brister i kommunikation och information mellan närstående och 

sjuksköterskor kan ett lidande uppstå för alla inblandade parter. Tidigare studier har visat 

att närstående har behov av stöd och vägledning gällande omvårdnad av sina anhöriga. Det 

är viktigt att belysa vilka upplevelser närstående har och vilken form av stöd de behöver 

för att orka vårda sina anhöriga vid livets slut i hemmet. Kunskapen gör att förståelsen för 

närståendes situation ökar och detta underlättar samarbetet mellan sjuksköterskan och 

anhörigvårdaren. Därför kommer denna studie att inrikta sig på närståendes upplevelser för 

att beskriva vilken form av stöd som närstående i palliativ hemsjukvård behöver. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig 

palliativt i hemmet, samt att klargöra vilket behov av stöd som närstående har. 

METOD 

Den metod som använts i denna studie är en litteraturbaserad analys av kvalitativ 

forskning. Enligt Friberg (2006) bidrar denna metod till att öka förståelsen genom att 

kunskap om en speciell företeelse sätts samman och att denna kunskap sedan kan omsättas 

i det praktiska vårdarbetet (a.a.). Valet av fenomen i denna studie var närståendes 

upplevelser av att vårda en palliativ anhörig i hemmet, detta för att kunna beskriva det stöd 

som närstående i den situationen är i behov av. Vid sökandet av kunskap har 

efterforskande av vetenskapliga artiklar i databaser inriktade inom området omvårdnad 

gjorts. Därefter översattes artiklarna. När urvalet var färdigt, analyserades artiklarna för att 

få fram resultatet. 

Urval 

Inklusionskriterier för denna studie har varit vetenskapliga empiriska artiklar publicerade 

under 2000-talet, för att få så aktuell forskning som möjligt. Artiklarnas abstract har varit 

tillgängliga i databaserna, Detta för att säkerställa att det rört sig om ett vetenskapligt 

arbete. Genom att följa vissa av de frågor Friberg (2006) använder för att granska 

kvalitativa studier, kontrollerades artiklarnas kvalitet. De frågor som ställdes var: Finns 

tydlig problemformulering, är syftet klart formulerat, är metoden beskriven, vad visar 

resultatet samt finns etiskt resonemang. När granskningen var klar togs ställning till vilka 

studier som skulle ingå i analysen. För att belysa upplevelser exkluderades de kvantitativa 

forskningsartiklarna. Artiklar publicerade på annat språk än engelska och de skandinaviska 

språken har exkluderats samt artiklar från länder som vi inte ansett har tillgång till samma 

typ av hemsjukvård som Sverige kan erbjuda. I studien har inga särskilda sjukdomar 

inkluderats eller exkluderats däremot har artiklar som handlat om barn exkluderats. 

Datainsamling 

Datainsamlingen har genomförts via sökning på databaserna Cinahl och Medline med 

sökorden: palliative, home, care, carers, support, relatives, experience, manage, senior, 

community, dying och family. Trunkering på dessa ord har använts. Trunkering innebär att 

träffar på olika böjningsformer av orden säkerställs. För att koppla ihop fler sökord 

användes ordet AND och på det sättet ökade antalet träffar. Intressanta och relevanta 

träffar granskades närmare genom läsning av abstract. De sökningar som resulterat i artikel 

i studien finns dokumenterad i tabell 1. 
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TABELL 1 - Sökordstabell 

Sökord  Databas Antal träffar Antal utvalda 

artiklar 

Home AND care AND relative* AND experience* 

AND palliative 

Medline 24 1 

Home AND care AND relatives AND palliative Medline 38 1 

Home AND care AND relatives AND need* AND 

palliative 

Medline 26 2 

Family AND carers AND palliative AND care 

AND community 

Medline 

 

27 

 

1 

 

Relative* AND experience* AND palliative* AND 

home* 

Cinahl 25 1 

Relative* AND support* AND palliative* And 

home* 

Cinahl 27 1 

Support AND family AND home AND palliative 

AND care 

Cinahl 94 4 

Support AND family AND senior AND home 

AND care 

Cinahl 4 1 

Palliative AND home AND care AND dying AND 

family 

Cinahl 57 1 

 

Analys 

Analysen inriktades på de utvalda studiernas resultat. En del av de utvalda artiklarna är så 

kallade cross sectional studier och där fokuserades enbart på de avsnitt som handlade om 

närståendes situation Metoden som ligger till grund för analysen är kapitel 10 Friberg 

(2006). Analysen inleddes med att artiklarna översattes och lästes igenom av båda 

författarna ett flertal gånger för att få en uppfattning av vad de handlade om. Det andra 

steget innebar en identifiering av upptäckter i artiklarnas resultat som stämde överens med 

denna studies syfte. De fynd som gjorts i respektive studie sammanställdes för att få en 

översikt av materialet. I följande steg jämfördes studiernas resultat beträffande likheter och 

skillnader i upplevelser av att vårda en anhörig palliativt i hemmet. Dessa likheter och 

skillnader sorterades sedan upp efter positiva samt negativa upplevelser. De aspekter som 

framkom kartlades och bildade tre huvudkategorier och fem underkatagorier som svarade 

upp mot studiens syfte och därför fick bilda resultatet. 
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Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2003) finns etiska principer som alla forskare har att förhålla sig 

till. Dessa principer är: 

 Autonomiprincipen 

 Godhetsprincipen 

 Principen att inte skada 

 Rättviseprincipen 

I denna studie har författarna haft tankarna på dessa principer genom att se till att 

datamaterialet i studien innehåller artiklar som granskats av etisk kommitté eller då detta 

inte gått att utläsa granskats av författarna. Uppfattningen är därför att de artiklar som ingår 

följt de etiska krav som ställs på omvårdnadsforskningen. Syftet med denna studie har varit 

god då den syftat till att öka kunskapen inom området som då kan leda till en bättre 

omvårdnad. I studiens metodavsnitt redovisas hur författarna gått tillväga för att uppnå 

studiens resultat, vilket möjliggör replikation och ökar studiens trovärdighet.



9 

 

RESULTAT 

Resultatdelen bygger på 13 stycken artiklar med kvalitativ ansats. Efter analysering och 

sammanställning av dessa artiklar uppstod tre huvudkategorier och fem underkategorier. 

Huvudkategorin praktiskt stöd med underkategorierna: Tid för sig själv, hjälpmedel och 

påtvingat ansvar, återfanns i 10 artiklar. Den andra huvudkategorin emotionellt stöd med 

dess underkategori: Att bli sedd, involverade 9 artiklar. Den sista huvudkategorin benämnd 

informationsstöd med delaktighet i vården som dess underkategori fanns i 9 utav 

resultatets artiklar. En redovisning över i vilka artiklar dessa kategorier återfinns ses nedan 

(tabell 2). 

 

TABELL 2 - Kategoritabell 

Artikel Praktiskt stöd Emotionellt 

stöd 

Informations 

stöd 
 Tid 

för 

sig 

själv 

Hjälpmedel Påtvingat 

ansvar 

Att bli sedd Delaktighet i vården 

 1.     *        *       *           *  

 2.     *        *       *           *            * 

 3.     *        *                  *             

 4.     *        *            *            * 

 5.     *                          *            * 

 6.     *        *                       * 

 7.           *           *            * 

 8.     *         *            *             

 9.          *       *                       * 

10.                  *            * 

11.             *           *            * 

12.     *                          

13.                * 

Artikeltabell se bilaga 1 

Praktiskt stöd 

Det praktiska stödet innebär stöd i det praktiska livet. Det gäller även förmågan att orka 

och klara av vardagen. Det handlar om att närstående har möjligheter till egen tid, deras 

behov av tekniska hjälpmedel och att de inte tvingas in i uppgifter de inte känner att de 

behärskar. 

Tid för sig själv 

Närstående beskriver att de lediga stunderna tillhör det förflutna. De känner sig fjättrade i 

hemmet. Anledningen till detta är att det inte finns någon tid över för andra aktiviteter än 
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att vårda och tröttheten gör att de inte orkar. De känner också en stor rädsla för att lämna 

hemmet, om något skulle inträffa med deras anhörig då de inte finns närvarande. Denna 

isolering beskrivs som den största nackdelen med hemvård, det fanns få tillfällen till 

avlastning (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007; Proot, Abu-Saad, 

Crebolder, Goldsteen, Luker & Widdershoven, 2003).  

 Imagine, just getting away from everything for a while…even if it is only for a few 

hours (Brobäck & Berterö, 2003). 

Brobäck och Berterö (2003) beskriver hur svårt det kan vara för närstående att anpassa sig 

till den nya situationen. De närstående upplevde att de hade dubbla roller, som partner och 

som vårdare. Detta nya sätt att leva innebar förändringar i livsrutinerna. De beskrev att det 

var de som nu bar hela ansvaret vilket gjorde dem spända och utmattade. Brännström, 

Ekman, Boman och Strandberg (2007) har i sin studie funnit att de närstående tar varje dag 

som den kommer och att de anpassar sitt liv efter den anhöriges behov. Närstående 

beskriver hur de gör saker främst för deras anhörigas skull, även när de själva är utmattade. 

I Proot et al. (2003) beskrivs att de närstående ständigt balanserade mellan bördan att vårda 

och förmågan att orka. Bördan att vårda var av både fysisk och psykisk natur och om 

balansen inte kunde upprätthållas kunde den närstående drabbas av utmattning och 

utbrändhet.  

Exley och Tyrer (2005) skildrar att vårdpersonalen tog över omvårdnaden om den 

anhörige, så de närstående fick möjlighet att sova eller gå ut en stund. Vissa anhöriga 

vittnade om att de aldrig hade orkat utan vårdpersonalens insats. I King, Bell och Thomas 

(2004) berättar närstående om säkerheten i att ha tillgång till vårdpersonal kvälls- och 

nattetid. De skildrar även att det bästa var när den ordinarie sjuksköterskan arbetade som 

de upplevde hade en varm och genuin omtanke med både patient och närstående. De 

beskrev även tryggheten i att kunna få hjälp med nattvak om så behövdes. I Stoltz, 

Willman och Undén (2006) beskrev de närstående att när de hade etablerat ett förtroende 

för vårdpersonalen eller sina barn och hade att nätverk som kunde träda in kände de sig 

omgivna av handlingsmöjligheter. De var säkra på att någon annan kunde ta över 

omvårdnaden vid behov. 

Hjälpmedel 

För att närstående ska orka vårda sina anhöriga i hemmet, måste tillgången till hjälpmedel 

finnas. Det kan röra sig om specialsängar, madrasser och duschstolar. Denna utrustning 

ökar de anhörigas bekvämlighet och därmed minskar de närståendes börda. Närstående 

beskrev att det inte alltid var lätt att få tillgång till hjälpmedel, oftast var det 

sjuksköterskorna som såg till att dessa kom till de närståendes hjälp och att de fick 

utbildning i hur de skulle hantera dessa (Wilkes & White, 2005). Exley och Tyrer (2005) 

beskriver att det kunde vara långa väntetider på hjälpmedel, vilket kunde innebära att 

patienterna fick vänta med att åka hem från sjukhusen. De närstående upplevde även att det 

kunde ta lång tid innan hjälpmedlen hämtades då deras anhörig gått bort, detta tyckte de 

kändes mycket frustrerande. Vissa hanterade detta genom att själva forsla bort hjälpmedlen 

eller be familjemedlemmar om hjälp.  

I Brännström et al. (2007) skildrar de närstående vikten av att kunna behålla en hemtrevlig 

miljö, trots alla hjälpmedel. Fisker och Strandmark (2007) och Stoltz et al. (2006) fann i 
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sina intervjuer att närstående upplevde att hemmet blev mer och mer en institution, 

vardagsrummet var inte längre ett vardagsrum, utan ett vårdrum. I Brobäck och Berterö 

(2003) berättar närstående att det ibland var så mycket hjälpmedel att de inte visste var de 

skulle placera dessa, vilket ledde till att de fick ta ett helt rum i anspråk som förråd.  

Påtvingat ansvar 

Brobäck och Berterö (2003) beskriver att närstående oftast inte är vana att ta hand om svårt 

sjuka och de omvårdnadsuppgifter som behövs. De vet inte hur uppgifterna ska göras och 

om de kan orsaka skada genom sitt vårdande. Det är heller inte lätt att veta vilka uppgifter 

som de ska ta över. I Borstrand och Berg (2009) vittnar närstående om att ansvaret ibland 

blev tungt att bära, då det gällde kontroller av medicineringens effekter, vätske och 

urinkontroll samt överrapportering till teamet. Exley och Tyrer (2005) skildrar att trots att 

sjuksköterskor tränade närstående i att administrera läkemedel tyckte de att det var svårt. 

Milberg och Strang, 2004; Stoltz et al. (2006) beskriver att när stöd inte fanns, kände sig de 

närstående överhopade av ansvar. De hade även en känsla av ensamhet och rädsla för att 

något skulle hända den anhörige. Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) återger att 

närstående assisterade vid medicinska uppgifter såsom att hantera läkemedel, injektioner, 

omläggningar, övervakande av dropp och parenteral nutrition. Detta påverkade sömnen för 

de närstående och de ansåg sig vara ansvariga för att övervaka utrustningen. Detta 

beskriver även Wilkes och White (2005) där närstående berättar att det var svårt att hantera 

sjukdomssymtomen när den anhöriges tillstånd försämrades. Det som upplevdes mest 

skrämmande var administreringen utav morfin via injektion eller infusionspump. Även om 

sjuksköterskan stöttade och informerade kring dessa uppgifter upplevdes ansvaret vila på 

de närstående och de kände att om de klarade en sak så fick de ta över hela biten. 

Emotionellt stöd 

De närstående gör en mycket stor insats för den anhörige och det är tack vare dem som 

patienten kan få vara kvar i hemmet. Sjuksköterskans uppmärksamhet riktas mot patienten, 

det är dock viktigt att inte glömma bort den närstående och att se även dennes situation.   

Att bli sedd 

De närstående lever med krav från den anhörige, från vårdpersonalen, från sig själva och 

även från samhället. De psykiska reaktionerna som deras anhöriga ibland har är svåra att 

klara av, även om de närstående vet att humörsvängningarna kan ha med sjukdomen att 

göra så tar de det ofta personligt (Brobäck & Berterö, 2003). Fisker och Strandmark (2007) 

beskriver att närstående ibland kan få tröst av sin anhörige genom att tala om gamla tider 

och om de lyckliga stunderna de haft tillsammans. De närstående beskriver också att 

ensamhet, isolering och förtvivlan fanns därför att den anhörige drog sig inom sitt skal och 

inte ville tala om sjukdomen eller dess prognos. De närstående undertryckte ofta sina egna 

känslor och ville inte visa dessa i närvaro av andra. Detta beskrivs även i Brobäck och 

Berterö (2003) där de närstående återger sin ovilja att visa de egna behoven för vårdarna, 

de anser inte att det är okey att göra detta då det kan ta fokus ifrån den anhöriges behov. De 

närstående ville heller inte visa sig ledsna, oroliga eller arga inför den anhörige, utan 

försökte klara av dessa känslor genom att gå ner i källaren eller ut i trädgården en stund. 

Därefter fick livet gå vidare som om ingenting hade hänt. 
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Stoltz et al. (2006) beskriver i sin studie att närstående ville känna samhörighet och detta 

infann sig då människor i deras omgivning genom sitt sätt att vara, tala eller göra visade att 

de verkligen brydde sig om anhörigvårdaren lika mycket som den anhörige. Känslan av 

övergivenhet, besvikelse och utlämnande infann sig då ingen såg de närståendes behov, de 

beskrev det som att lida i ensamhet. Brännström et al. (2007) framhåller att närståendes 

sökande efter tröst blev uppenbart, då de vill vara i centrum och bli sedda för sin egen 

skull. Proot et al. (2003) beskriver att närstående är i behov av känslomässigt stöd från 

vårdpersonalen, men att detta inte alltid ges. I Milberg och Strang (2004) uttrycker 

närstående att ett bra emotionellt stöd innefattade bland annat visad respekt, god förmåga 

att lyssna, öppenhet och ärlighet. Ett dåligt stöd förknippades med brist på respekt och 

värme samt att personalen agerade översittare och hade ont om tid. Borstrand och Berg 

(2009) kom i sin studie fram till att samtliga närstående kände stöd vilket gav dem 

trygghet. Det första mötet med vårdpersonalen var mycket viktigt, personalen hade gott om 

tid och var vänliga. De närstående uppskattade det bemötande och den omtanke som gavs 

och de blev sedda i sin situation. I Wennman-Larsen och Tishelman (2002) talar 

närstående om att de vände sig till familj och vänner, när de hade behov av att prata med 

någon. De förväntade sig inte att få detta behov tillfredställt av sjukvårdspersonalen, men 

uttryckte att om de varit ensamma hade det varit bra om personalen funnits tillhands.  

Exley och Tyrer (2005) återger hur närstående upplevde ett stort engagemang hos 

sjuksköterskan då denne stannade kvar efter arbetstid när den anhörige hade avlidit, eller 

återkom en annan dag för att göra en uppföljning. Detta vittnar även Borstrand och Berg 

(2009) där de närstående uttryckte tacksamhet för uppföljningen från ansvarig 

sjuksköterska, vårdpersonal och läkare. Tillsammans kunde de då gå igenom det som 

inträffat under vårdtiden. De närstående hade dock velat ha mer kontakt än vad som 

erbjöds då vården i hemmet hade varit intensiv. När den plötsligt avbröts blev allt så tyst 

och tomt.    

Informationsstöd 

Närstående vill vara delaktiga i omvårdnaden om de anhöriga. Informationen är en viktig 

del i denna delaktighet, närstående bör få vetskap om och vara delaktiga i hur 

omvårdnaden ska bedrivas. Detta är inte minst viktigt vid de tillfällen då patienter inte kan 

föra sin egen talan, närstående känner de anhöriga och vet oftast hur de vill ha det. 

Delaktighet i vården 

En anledning till att de närstående väljer att vårda sina anhöriga hemma, är att 

informationen givits om att möjligheten till professionell hemsjukvård finns tillgänglig. 

Den informationen talar om för de närstående att de inte behöver bära hela ansvaret själva 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). De närstående ville vara medvetna om den 

anhöriges diagnos, behov och förändringar i sjukdomstillståndet. En del närstående 

vittnade om att de själva fått be om information och att denna inte givits frivilligt. De 

kände att de var tvungna att vara aktiva och fråga, annars fick de inget veta. Vissa 

närstående frågade inte och detta kunde bero på att de kände sig utanför och de upplevde 

att personalen hade tidsbrist. En känsla av otillräcklighet infann sig då informationen var 
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bristfällig eller helt hade uteblivit. Detta försökte närstående kompensera med att alltid 

vara närvarande när vårdpersonalen kom, för att på det sättet lyssna till informationen 

kring den sjuke och se hur vården utfördes samt för att få veta vad som var på gång. 

(Brobäck & Berterö, 2003). Vissa närstående uttryckte svårigheter i kommunikationen med 

vårdpersonalen, de kände att tillfälle aldrig gavs till att tala ostört med dem. Upplevelser 

fanns att den informationen som gavs var riktad till patienten. När det gällde 

informationsrelaterat stöd inkluderas en frekvent information om prognos, förväntade 

komplikationer, instruktioner om hur patienter skulle hjälpas samt information kring 

mediciner och hjälpmedel. Att få vara delaktig i beslutsprocessen värderades högt av de 

närstående (Proot et al., 2003).   

I Wilkes och White (2005) uttalar närstående att de känner en begränsning i sin egen 

kompetens, men trots detta var de villiga att träda in som vårdare. Kunskapen om hur och 

vad som skulle göras var en viktig faktor, de sökte flera vägar för att få information dels 

via vårdpersonal men också i litteratur. De närstående beskriver att upplevelsen att vårda 

blev svårare då de inte visste vad som väntade. 

Närstående beskriver att de inte var mentalt förberedda på försämringar och ökad 

arbetsbelastning på grund av att de inte fått information kring detta. De upplevde att trots 

ett gott stöd av vårdpersonalen, så fick de inte den informationen de tyckte att de varit 

berättigade till vilket gjorde att de inte visste vad innebörden av att vara vårdare var 

(Munck et al., 2008). Main (2002) kom i sin studie fram till att närstående behövde 

information från personalen som kunde hjälpa dem att hantera en stressfull och svår tid. 

Sjuksköterskan skulle se till att närstående fick insikt i omvårdnaden och därigenom öka 

samförståndet. De närstående upplevde att de fått strida för att få information rörande 

patienten, denna information upplevdes sällan ges frivilligt. De kände att det var svårt att 

ställa adekvata frågor, då de inte hade någon insyn i vad som behövde vetas. De närstående 

behövde få bekräftelse och respekt för att känna att de var värdefulla i omvårdnaden och de 

kände att det viktigaste var att omvårdnaden utformades för att göra det så bekvämt som 

möjligt för patienten. 

Närstående skildrade att de hade en känsla av samhörighet med vårdpersonalen pågrund av 

att ansvaret delades och vårdpersonalen såg den närstående som en resurs. Detta innebar att 

man kunde lita på sin egen kapacitet och på andras samt att det fanns tillräckliga resurser 

om någonting hände. De närstående kände att de inte var ensamma i den dagliga kampen, 

utan denna delades med vårdpersonalen (Millberg & Strang, 2004; Borstrand & Berg, 

2009). 

Resultatsammanfattning 

Närstående uttrycker behov av att kunna få avlastning i vårdandet av sina anhöriga, för att 

orka med bördan både psykiskt och fysiskt. Tillgången till praktisk hjälp kan innebära att 

tid finns för egna behov, samt att få hjälpmedel som underlättar vardagen. Närstående 

beskriver att då de inte har tillräcklig erfarenhet, blir vissa arbetsuppgifter betungande. De 

närstående lever många gånger under mycket press samt stor sorg och de behöver bli 

uppmärksammade i sin situation. De behöver även få information kring den anhöriges 

sjukdom och i vad det innebär att vara vårdare. 
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DISKUSSION 

Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen reflekteras över de metoder som använts för att komma fram till ett 

resultat som besvarar syftet. I resultatdiskussionen resoneras kring de delar som är centrala 

och intressanta för resultatet. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelser och det behov av stöd som närstående har i 

sin omvårdnad av anhöriga i palliativt skede i hemmet. Metoden som använts för att uppnå 

syftet var en granskning av kvalitativ forskning. Enligt Friberg (2006) så syftar denna 

metod till att skapa förståelse för fenomen som har att göra med upplevelser, 

förväntningar, erfarenheter och behov.  

För att belysa de närståendes upplevelser inriktades sökningen av artiklar på de kvalitativa 

studierna. Under sökandet av artiklar hittades inga kvalitativa studier med fokus på vilken 

form av stöd som närstående behövde. De artiklar som ingått i studien visar sig hålla en 

hög standard och är lämpliga för syftet. De sökorden som användes vid sökandet i 

databaserna kombinerades på olika sätt, när samma artiklar som visat sig vara av intresse 

återkom i sökningarna ansågs att inga fler artiklar av vikt fanns att hitta. Om fler antal 

sökord nyttjats hade eventuellt fler artiklar framkommit som kunde varit intressanta för 

resultatet.                                   

Vid sökandet upptäcktes att vissa kvantitativa studier var inriktade på former av stöd. Där 

saknades dock de anhörigas egna upplevelser och känslor, då frågorna var förutbestämda 

och inte lämnade några möjligheter för egna ord. De val som gjorts kan innebära att 

intressanta och adekvata artiklar missats och detta kan ha påverkat resultatet. De studier 

som ingår i resultatet innehåller intervjuer med relativt få närstående. Vår uppfattning är 

dock att de närståendes utsagor är mycket lika varandra och drar därför slutsatsen att det är 

representativt för närståendes upplevelser. De kvantitativa studierna som exkluderats 

innehöll fler antal medverkande och eventuellt hade vårt resultat påverkats om vi 

inkluderat dessa. 

Valet av språkinriktning på artiklarna, gjordes därför att ingen av författarna behärskar 

något annat språk än engelska och de skandinaviska språken. Det går dock inte med 

säkerhet att fastställa att översättningarna av de engelska artiklarna har varit till 100 % 

korrekta, trots en mycket stor noggrannhet samt att båda författarna läste alla artiklar.  De 

artiklarna som valdes ut är europeiska förutom en artikel som kommer från Australien. 

Anledningen till detta är att liknelser har setts utifrån svenska förhållanden. Författarna 

kände att det fanns länder som inte hade den hemsjukvården som liknade vår och att det då 

kunde vara svårt att jämföra resultaten. Styrkan med studien är att de artiklar som valts ut 

är skrivna av olika författare och ger därför ett bredare synsätt. Nackdelen med artiklarna 

är att ett flertal är skrivna i Sverige, vilket kan ge en viss vinkling mot vissa uppfattningar. 

Valet gjordes att inga artiklar kring barn skulle inkluderas, då uppfattningen är att deras 
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närstående har en sådan speciell situation att det behöver studeras separat. Tanken var att 

ingen specifik sjukdom skulle ligga bakom resultatet, dock har många av artiklarna handlat 

om cancerpatienter. Detta anses inte påverka resultatet då närstående inte har beskrivit 

specificerat stöd vad gäller cancer. 

Efter att var och en för sig hade analyserat sina artiklar, gjordes en jämförelse utav dessa. 

Det visade sig att de aspekter vi funnit i resultaten som ledde fram till i underkategorierna 

var i stort sätt lika vilket underlättade det fortsatta arbetet. Svårigheterna låg i att placera in 

det funna materialet under rätt kategori. 

Resultatdiskussion 

Under bearbetningen av det vetenskapliga materialet framkom tre huvudkategorier och fem 

underkategorier. De studier som vi granskat och analyserat beskriver närståendes 

upplevelser av att vårda en anhörig i palliativt skede i hemmet. Genom att jämföra de 

närståendes positiva och negativa upplevelser kunde behoven av stöd utrönas. 

Resultatet visar att vara anhörigvårdare ofta innebär en inskränkning av egna sociala 

aktiviteter och medför att risken för isolering ökar. Detta kan anses vara en nackdel med 

hemvård. Anledningarna till varför närstående eller anhöriga väljer hemsjukvård är flera, 

bland annat ekonomiska aspekter och en vilja från den anhöriges sida att få avsluta sitt liv i 

hemmet. I Wennman-Larsen och Tishelman, (2002) beskrev de närstående att 

sjukhusvistelsen inte varit en positiv upplevelse och var därför inget alternativ. Det kan 

anses att trots olikheterna i resonemangen kring varför hemvård valts, så fanns 

gemensamma nämnare i det de närståendes beskrivningar kring fördelarna av att få ha kvar 

sin anhörige hemma, som att göra en god gärning och att de fick mer tid med varandra.  

 

När vårdpersonalen har en god kompetens och kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster, 

finns möjligheten för närstående att fortsätta med det vardagliga livet. Detta har en positiv 

effekt på känslan av att orka och klara av situationen (Milberg & Strang, 2007). Här är det 

värt att understryka att valet av hemsjukvård inte alltid initierats av den närstående utan 

kan bero på andra aspekter. I de fallen där den anhörige själv bett om att få vara kvar 

hemma, finns oftast inget alternativ. De närståendes samvete tillåter inte att gå emot den 

anhöriges önskan. För att den närstående ska orka bära den börda det innebär att vårda 

någon hemma i ett palliativt skede, behöver de få avlastning av ansvaret och få egen tid för 

sin egen skull. I en studie av Hudson (2004) vittnar närstående om att de hade väldigt lite 

tid för sig själva och att detta gjorde uppgiften att vårda väldigt svår att orka med. 

 

När en människa får nedsatt rörelseförmåga kan hjälpmedel ge en möjlighet till ett så 

oberoende liv som möjligt. Detta för att bidra till ökat oberoende i vardagen (Kaasa, 2001). 

I vissa fall tillkommer hjälpmedel pågrund av vårdpersonalens arbetsmiljö. Många 

patienter och närstående tvekar då hemmiljön förändras och blir mer institutionslik 

(Christoffersen & Gamborg, 1996). Vårt resultat visar att närstående upplever förändringen 

av hemmiljön som jobbig. Det känns därför viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till den 

privata sfären och är lyhörda för patienten och de närståendes önskemål. Det är angeläget 

att personalen är villig att kompromissa för att tillmötesgå de boendes önskemål så långt 

det är möjligt, som beskrivs i bakgrunden är vårdpersonalen gäster i vårdtagarens hem och 

det är viktigt att respektera den miljön de lever i. Information kring syftet med alla dessa 
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hjälpmedel är grundläggande för att närstående och patienter ska få förståelse för att dessa 

behövs.  

 

Resultatet visar att vissa närstående kände sig övergivna och ensamma med ansvaret som 

lades på dem, trots brist på kompetens . Många närstående känner en hjälplöshet när det 

gäller praktiska uppgifter såsom hantering av mediciner eller syrgas. Detta vittnar även 

närstående om i en studie av Hudson (2004) där de beskriver svårigheterna med att ha för 

dålig kompetens när det gäller att hantera den anhöriges symtom på ett adekvat sätt. I detta 

kände de en brist på stöd ifrån vårdpersonalen. Enligt Kaasa (2001)  är det viktigt att 

närstående får information samt undervisning kring omvårdnaden och dess åtgärder, samt 

att de vet vem som ska kontaktas när hjälp behövs.  Här är det värt att beakta att 

vårdpersonalen inte har rätt att kräva att de närstående ska ta ansvar för uppgifter de inte 

upplever sig klara av och känner sig säkra med. I vårt yrke som sjuksköterskor ingår 

kunskapen i att hantera medicintekniska hjälpmedel samt administrering av läkemedel. 

Detta bör inte överlåtas till de närstående som anser sig ha för dålig kvalifikation. När 

vårdpersonalen överlämnar ett för stort ansvar till de närstående, bygger de på deras 

känslor av hjälplöshet, oro och ångest vilket ökar risken för att de närstående blir utmattade 

och i vissa fall utbrända. 

 

Det som har framkommit i resultatet är att närstående inte alltid vill eller känner att de kan 

uttrycka sina egna känslor och behov. Detta berodde delvis på att personalen ansågs ha 

tidsbrist eller att det kunde ta fokus från vårdtagaren (Brobäck & Berterö, 2003; Fisker & 

Strandmark, 2007). I Levesque, Ducharme, Caron, Hanson, Magnusson, Nolan och Nolan 

(2010) framgår det som viktigt att sjuksköterskor är lyhörda inför den oro som de 

närstående har. Det är angeläget att de är närvarande och aktivt lyssna för att ge de 

närstående utrymme för att uttrycka sina behov och förväntningar. Det som är intressant är 

att många närstående aldrig ifrågasätter sitt engagemang för den anhörige, de vårdar någon 

som de tycker om. I vissa fall finns ingen respons från den anhörige. Som vårdpersonal är 

det därför viktigt att stödja de närstående genom att erkänna och se deras insats, samt att ge 

dem möjlighet att prata om den egna livssituationen. Dahlberg et al. (2003) beskriver att 

det är viktigt att uppmärksamma både patienters och närståendes perspektiv på livsvärlden 

för en bra omvårdnad. Det innebär att uppmärksamma vardagslivet, att se och förstå 

livsvärlden såsom den uppfattas av den enskilda personen. För att veta hur människor 

uppfattar vårdandet måste vårdpersonal fråga dem samt se till att de vill, klarar av och 

hinner beskriva sin egen erfarenhet. Detta tas även upp i Eriksson och Lauri (2000) där 

bedömningen av känslomässigt stöd baseras på en förståelse för de närståendes situation 

och att känna igen hur långt de har kommit i copingprocessen. De betonar även att 

känslomässigt stöd inte kan organiseras systematiskt, utan sjuksköterskor får försöka känna 

av situationen om den närstående är i behov av stöd.  

  

Det framgår av resultatet att närstående är involverade i vården av patienten, men de 

vittnar om att informationen kring vårdandet inte alltid ges och de vet inte alltid vad de ska 

fråga om. De saknar guidning och stöd och känner sig oförberedda inför den vårdande 

rollen. Slutsatsen är att närstående är villiga att lära sig mer om omvårdnad, för att på så 

sätt vara en del av teamet kring den anhörige. Att få ingå som en resurs i omvårdnaden ger 

en känsla av samhörighet och delaktighet. När vården bedrivs i hemmet är det mycket 

viktigt att omvårdnaden om den sjuke planeras tillsammans med närstående och att 

fortlöpande information ges kring allt som rör vården och det tillstånd som patienten 
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befinner sig i. De närstående kan genom information vara förberedda på försämringar i 

sjukdomen och har då lättare att hantera detta, de vet vad som väntas. Det är alltså viktigt 

att vårdpersonalen ser de närstående som en resurs och tar tillvara deras åsikter kring 

vårdandet, det är ju trots allt de som känner patienten bäst. Dessutom finns beskrivet i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005b) att 

sjuksköterskan ska tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter 

samt att genom teamsamverkan tillvarata andras kunskaper och erfarenheter och på detta 

sätt bidra till en helhetssyn på patienten. Dessutom finns beskrivet att sjuksköterskan ska 

ha kompetens att kommunicera med patienter, närstående och andra på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt och att i dialog kunna ge stöd och vägledning för att optimera 

delaktigheten i vård och behandling. När information ges ska sjuksköterskan förvissa sig 

om att patienter/närstående förstått densamma. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har visat att närstående har en tung börda att bära. Behovet av stöd 

uttrycks i form av känslor som otillräcklighet, hjälplöshet, utmattning, sorg och ensamhet. I 

vissa studier har de insatser som vårdpersonalen gjort fungerat bra, men i andra fall vittnar 

närstående om en brist på respekt och delaktighet. Den palliativa vård som bedrivs i hemmet är 

inte tillräcklig när det gäller stöd till närstående som vårdar sina anhöriga.  Informationen till 

de närstående är en viktig faktor för att de ska känna sig delaktiga och få förståelse för den 

omvårdnad som den anhörige behöver. Relationen mellan sjuksköterska och närstående bygger 

på empati, förståelse och närhet. Det är patienten som är i fokus och sjuksköterskans främsta 

uppgift är att lindra lidande, skapa ett välbefinnande och ge en värdig omvårdnad i livets slut.  

Dock får inte de närstående glömmas av med deras behov av stöd både praktiskt och 

känslomässigt.  

 

 

Implikationer för omvårdnad i palliativ hemsjukvård 

Genom denna studie kan vårdpersonalen få en ökad förståelse för de närståendes situation och 

ge dem det stöd och den bekräftelse de är värda. Den kan även ligga till grund för utvecklandet 

av stöd till närstående i kommunerna. Ett samarbete mellan vårdpersonal kring den vård och 

omsorg som patienten behöver kan skapa en tryggare miljö för både patient och närstående. 

Även samverkan mellan sjuksköterska och närstående bör klarläggas, då det är närstående som 

till största delen finns i den anhöriges närvaro. Genom att ha riktlinjer för hur vården och 

informationen bäst ges till anhörig och den närstående kan förståelsen mellan vårdpersonal, 

anhörig och närstående byggas upp. Innan beslutet tas om palliativ vård i hemmet, bör 

sjuksköterskan ha samtal och information om vad det innebär för den närstående att vårda sin 

anhörig i hemmet.  Vidare forskning av kvalitativ ansats behövs, där närstående kan beskriva 

vilken form av stöd som de önskar och på vilket sätt de vill att stödet förmedlas på. Eftersom 

sjuksköterskor vittnat om att det kan vara svårt att hantera andra människors sorg samt att 

vården i hemmet blir mer avancerad kan det anses att utbildning av vårdpersonal framstår som 

viktigt. 
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caregivers in terminal 

palliative care at 

home;balancing 

between burden and 

capacity. 

2003 To explore the 

experience of family 

caregivers, their needs 

for home care, and 

which health services 

they receive. 

Kvalitativ 

metod 

Grounded 

theory 

N=13 

närstående 

Godkänd av 

etisk 

kommitté 



 

 

*Artik

el nr 

Författare och 

titel 

År Syfte Design/Antal 

deltagare 

Etisk 

granskning 

6. Munck, B, 

Fridlund, B & 

Mårtensson, J 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative home 

care-from control 

to loss of control. 

2008 To describe 

situations 

influencing next-

of-kin caregivers 

ability to manage 

palliative care in 

the home. 

Kvalitativ metod. 

Intervju. 

N=9 närstående 

Godkänd av 

etisk 

kommitte´ 

 

7. Borstrand, I & 

Berg, L 

Närståendes 

erfarenheter av 

ett palliativt 

hemsjukvårds- 

team 

2009 Att belysa 

närståendes 

erfarenheter av ett 

palliativt  

hemsjukvårds- 

team. 

 

Kvalitativ metod 

Intervjuer N=13 

närstående 

Bedömd av 

forskningsetisk 

grupp. 

8. Brännström, M, 

Ekman, I, 

Boman, K & 

Strandberg, G 

Being a close 

relative of a 

person with 

severe, chronic 

heart failure in 

palliative 

advanced home 

care- a comfort 

but also a strain. 

2007 To illuminate 

meanings of being 

a close relative of 

a person with 

severe, chronic 

heart failure. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod. Intervju. 

N=3 närstående 

Går inte att 

utläsa I 

artikeln, men 

vår bedömning 

är att den är 

etisk riktig. 

 

9. Wilkes, L-M & 

White, K. 

The family and 

nurse in 

partnership: 

Providing day- 

to-day care for 

rural cancer 

patients. 

2005 To explore 

demands made on 

family members in 

managing 

symptoms and 

providing for the 

day-to-day 

Care of relatives 

with cancer in 

rural New South 

Wales and how 

specialist 

palliative care 

nurses support 

these family 

members. 

Kvalitativ cross- 

sectional studie. 

Intervjuer. 

N=17 

närstående. 

Godkänd av 

etisk 

kommitte´ 



 

  

*Artikel 

nr 

Författare och 

titel 

År Syfte Design/Antal 

deltagare 

Etisk 

granskning 

10. Wennman-Larsen, 

A & Tishelman, 

C. 

Advanced home 

care for cancer 

patients at the end 

of life: a 

qualitative study 

of hopes and 

expectations of 

family caregivers. 

2002 To explore how 

family caregivers 

reason about their 

expectations of 

providing care at 

the end of life for 

relatives with 

cancer, enrolled 

in palliative home 

care units. 

Kvalitativ 

metod. 

Intervju. 

N=11 

närstående 

Går inte att 

utläsa I 

artikeln, 

men vår 

bedömning 

är att den är 

etisk riktig. 

 

 11. Milberg, A & 

Strang, P 

Exploring 

comprehensibility 

and manageability 

in palliative home 

care: an interview 

study of dying 

cancer patients 

informal carers 

2004 to describe, 

within the context 

of palliative 

home care, two 

concepts in 

Antonovsky's 

theory of Sense 

of Coherence: 

comprehensibility 

(a perception that 

the challenge is 

understood) and 

manageability (a 

perception that 

the resources to 

cope are 

available) 

Hermeneutisk 

kvalitativ 

intervju. 

N=19 

närstående 

Godkänd av 

etisk 

kommitte´ 

 

 12. King, N, Bell,D & 

Thomas, K. 

Family 

carers´experiences 

of out-of-hours 

community 

palliative care: a 

qualitative study. 

2004 To examine 

family carers´of 

out-of-hours 

community 

palliative care. 

Kvalitativ 

metod, 

intervju 

N=15 

närstående 

 

Godkänd av 

etisk 

kommitte´ 

13. Main, J 

Management of 

relatives of 

patients who are 

dying. 

2002 To explore the 

issues further to 

include the views 

and needs of staff 

as well as 

relatives in caring 

for dying patients 

Kvalitativ 

metod, 

intervju 

N=4 

närstående 

Går inte att 

utläsa I 

artikeln, 

men vår 

bedömning 

är att den är 

etisk riktig. 

 

 



 

  

Bilaga 2. Arbetsfördelning 

När alla artiklar var funna, delades dessa upp på hälften var. Var och en översatte dessa 

och sedan bytte vi dem med varandra, för att kontrollera att vi uppfattat studierna på 

samma sätt. Därefter analyserade och sammanfattade vi artiklarna var för sig. Var och en 

för sig fann aspekter i studierna som vi ansåg passade vårt syfte och dessa plockades ut. Vi 

avslutade med att tillsammans jämföra och sätta ihop dessa aspekter till huvudkategorier 

och underkategorier. Det övriga arbetet i uppsatsen har gjorts gemensamt. 

 


