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Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett förhållningsätt som innebär att öka livskvalitén för 

både patienten och dess närstående. Palliativ vård handlar om god symtom kontroll och 

lindring. Den palliativa vården i hemmet lägger stort ansvar på de närstående, inte bara när 

det kommer till kontrollera symtomen men att organisera vården för patienten 24 

timmar/dygnet. Sjuksköterskan måste se patienten och närståendes livssituation för att ge 

bra stöd i hemmet. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa närståendes erfarenheter 

av att vårda den sjuke palliativt i hemmet. Metod: Som metod valdes en litteraturbaserad 

studie. Datamaterialet bestod av nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre 

kategorier identifierades såsom: Ny roll, behov av hjälp från kunniga och behålla det egna 

livet med sex underkategorier. Närståendes erfarenheter, att ha ett stort ansvar är svårt och 

krävande men även meningsfullt. Brist på stöd från sjukvården påverkar närståendes 

förmåga att vårda den sjuke. Slutsats: När närstående vårdar den sjuke i hemmet är tiden 

både tung och meningsfull. Det beror på vilket stöd och information de får från 

sjuksköterskorna samt om de själva får möjligheten att distansera sig till vårdandet för att 

behålla det egna livet. 
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Background: Palliative care is built on the approach that means to increase quality of life 

for both the patient and the next of kin. Palliative care is about good symptom control and 

relieve. The palliative care in the home puts big responsibility on the next of kin, not only 

symptom management but to organize the care for the patient 24 hours/day. The nurses 

have to see the patient and next of kin’s life situation to give good support in the home. 

Aim: The aim of this study was to illustrate next of kin’s experiences of caring palliative 

for the sick one in the home. Method: The chosen method was a literature based study. 

The data material consisted of nine qualitative research articles. Results: Three categories 

were identified: A new role, the needs of professional support and maintain their own life 

with six subcategories. The next of kin’s experience, to have a big responsibility is hard 

and demanding but also meaningful. The lack of support from the professionals affects the 

next of kin’s ability to care for the patient. Conclusion: When next of kin cares for the sick 

one at home it’s both hard and meaningful. It depends on witch support and information 

they get from the nurses and if they get the possibility to distance themselves as caregivers 

to keep their own life.  
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INLEDNING 

I Sverige avlider cirka 90000 människor varje år och 80 % av dessa har ett behov av att 

vårdas palliativt (Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården sker inte enbart på sjukhus 

utan kan utföras på ett särskilt boende eller i hemmet.  Fler väljer idag att få leva sin sista 

tid i hemmet tillsammans med sina närstående där de får ett gott stöd ifrån sjukvården. 

Uteblir det goda stödet kan det bli svårt att kunna utföra vården i patientens hem. Hur och 

var den palliativa vården ska utföras beror på patientens situation samt ställningstagande 

hos de närstående (Socialstyrelsen, 2013). När en patient blir sjuk och den palliativa 

vården inleds är fokus att patienten ska ha ett välbefinnande. Närstående kan hamna vid 

sidan av och blir inte sedda. För att närstående ska kunna känna att de är delaktiga i vården 

ska de bjudas i vårdandet. Sjuksköterskans arbetsuppgifter innebär inte bara att patienten 

skall uppleva välbefinnande, utan även de närstående. För att sjuksköterskan genom sitt 

arbete ska kunna uppnå detta krävs det att vara insatt i de närståendes situation av att vara 

den som vårdar den sjuke (Socialstyrelsen, 2013). Då fler vårdas palliativt i hemmet och 

närstående finns som stöd till patienten dygnet runt behöver kunskaper utvecklas om deras 

behov, vilket denna studie fokuserar. Detta för att sjuksköterskan och närstående ska kunna 

samarbeta tillsammans så att patienten ska få den bästa tänkbara vården som går att få. 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Begreppet palliativ kommer ursprungligen från det latinska begreppet ”pallium” som 

betyder mantel vilket innebär en lindrande åtgärd istället för något kurativt. Det kan ses 

som ett förhållningssätt där sjukvården istället för att bota sjukdom lindrar den (Sandman 

& Woods, 2003). Socialstyrelsen (2011) definierar palliativ vård som att hälso- och 

sjukvården har som syfte att se patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

och stödja dess närstående, detta för att lindra lidande och främja livskvaliteten för dem. 

Vården ska bygga på ett palliativt förhållningssätt. Enligt World Health Organization, 

WHO, kännetecknas det palliativa förhållningssättet att öka livskvalitén hos patienten. 

Sjuksköterskan kan då genom tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta och 

andra problem som patienter och deras familjer kan ställas inför, förebygga och lindra 

lidande. Detta kan ske såväl fysiskt, psykiskt som andligt (WHO, 2015).  

 

Palliativ vård kan delas in i två olika faser, den tidiga palliativa fasen och den sena 

palliativa fasen. Den tidiga fasen är då läkaren har beslutat att det inte finns något botande 

mot sjukdomen utan ska försöka att förlänga livet för patienten. Den sena fasen inträder 

när möjligheten att förlänga livet har tagit slut (Fridegren, 2014). Enligt Nationella Rådet 

för Palliativ Vård (2010) är den tidiga palliativa fasen beroende på patientens 

grundsjukdom men kan pågå i flera månader. Den innefattar mer riktade insatser för att 

lindra symtom samt ett anpassat stöd. Den sena palliativa fasen är när patienten närmar sig 

slutet och behovet av symtomlindring ökar. Då kan stöd från professionellt team som är 

tillgänglig dygnet runt samt kvalificerad personal som kan finnas där för patienten vara 

behövligt (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010).  
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För att patienten ska få en så god omvårdnad som möjligt gäller det att ha en helhetssyn på 

patientens tillstånd och ta ett ställningstagande till den fortsatta vården (Socialstyrelsen, 

2013). Sjuksköterskan och patienten diskuterar den fortsatta vården tillsammans utifrån 

tillstånd, behov och önskemål. (Socialstyrelsen, 2013).  I en studie av Norton, Metzger, 

Deluca, Alexander, Quill och Gramling (2013) framkommer att då sjukvårdsteamet 

tillsammans med patienten och dess närstående diskutera patientens prognos öppna det för 

möjligheten att få fram viktiga mål och värderingar för den framtida palliativa vården 

(Norton et al., 2013) Karlsson et al. (2013) beskriver att det är krävande att vårda en 

patient palliativt både för sjuksköterskan och för de närstående. Etiska dilemman som kan 

uppkomma är exempelvis när patientens och närståendes autonomi, integritet och 

självbestämmande inte respekteras. Detta kan upplevas som att sjukvården och närståendes 

vårdande av patienten kan skiljas åt (Karlsson et al., 2013). 

 

Smärta är det främsta symtom som uppvisas hos palliativa patienter vilket de upplever som 

ångestframkallande om det inte uppmärksammas (Strang, 2005). Palliativa patienter kan 

uppvisa andra symtom som illamående, smärta, obstipation, diarré och kräkningar 

(Fridegren, 2014). Enligt Fridegren (2009) så är det de kroppsliga besvären, de sociala 

behoven och de existentiella frågorna som uppkommer när patienten är svårt sjuk. En 

fungerande symtomkontroll är viktig för att patienter ska känna ökad livskvalité samt 

undvika besvärliga symtom och på så sätt minska patientens ångest (Strang, 2005). Det är 

viktigt att de yrkesgrupper som är i kontakt med palliativa patienter ser helheten och 

samtalar med patienterna för att förstå vad de känner samt ha en förståelse om vilka 

symtom som kan förekomma (Hugosen, 2009). Detta för att ha beredskap om vad som ska 

göras medicinskt och omvårdnadsmässigt (Hugosen, 2009).  

Hemsjukvård 

Hemsjukvård är, när hälso– och sjukvård ges i patientens bostad eller motsvarande 

(Socialstyrelsen, 2008). Hemsjukvård kan delas in i basal och avancerad hemsjukvård 

(Beck-Friis & Jakobson, 2012).  Den basala hemsjukvården innebär att den utgår från 

primärvården eller sköts inom de olika kommunerna. Den patientgrupp som ingår i 

hemsjukvården innefattar olika medicinska- och omvårdnadsbehov. Primärvården har då 

kontakt med patienter från vårdcentraler genom läkare och sjuksköterskor. Hemsjukvården 

har hjälp med insatser från hemtjänstpersonal. Den avancerade hemsjukvården däremot 

innebär en patientgrupp med avancerade svåra sjukdomstillstånd. Socialstyrelsen (2008) 

anger att avancerad hemsjukvård kan benämnas på olika vis och att den inte är bunden till 

primärvården utan till sjukhus och den öppna specialiserade vården. De patienter som 

tillhör denna vård befinner sig ofta i ett palliativt skede och behöver sjukhusvård i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2008). Denna patientgrupp kan förutom kommunens insatser också ha 

regelbunden kontakt med läkare och sjuksköterskor som utgår från länssjukvården. Det 

som är gemensamt för dessa patientgrupper är att de vill vårdas i sitt eget hem (Beck-Friis 

& Jakobson, 2012). Wallerstedt, Sahlberg, Benzein och Andershed (2012) framhåller att 

tillgängligheten av resurser för att kunna utföra palliativ vård i hemmet ser olika ut 

beroende på var i Sverige patienten är bosatt. I en rapport från Socialstyrelsen (2006) anges 

att människor vill dö i hemmet med resurser som skall vara likvärdig den kvalitet på vård 

som kan fås på sjukhus. Det innebär också att åtgärder som sätts in ska vara utformad efter 
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en plan som också möjliggör att de kan följas upp samt vara sammanhängande över tid 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

I en studie av Mercadante et al. (2011) anges att hemsjukvårdsteam består av flera olika 

yrkesgrupper. De yrkesgrupper som kan ingå i ett hemsjukvårdsteam är läkare, 

sjuksköterska, undersköterskor, dietister, kurator, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, präster 

och diakoner (Socialstyrelsen, 2013). Alla kommer inte varje dag förutom sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna är där för att smärtlindra och hjälpa patienten med omvårdnaden. De ska 

även finnas där för närstående under tiden patienten vårdas palliativt samt när denne har 

avlidit. Detta för att hjälpa till vid deras sorg (Mercadante et al. (2011). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar vid palliativ vård 

Friedrichsen (2012) beskriver att sjuksköterskan är den som i palliativ vård har den främsta 

uppgiften att göra bedömningar som avser behov utifrån en helhetssyn på patienten och 

dennes närstående. I palliativ vård ska sjuksköterskan kunna identifiera olika symtom som 

patienten har. Symtomen i sin tur kan ge konsekvenser på olika plan om de inte beaktas 

och behandlas. Sjuksköterskan bör också i samverkan med patienten förebygga att symtom 

uppkommer, på ett effektivt sätt bedöma och noggrant dokumentera detta (Friedrichsen, 

2012).  Patienter som möter sjuksköterskor i palliativ vård uppskattar när sjuksköterskan är 

stödjande, informativ, ärlig och kommunikativ. Patienter upplever då en trygg tillvaro och 

att relationen till sjuksköterskan stärks. De upplever även att en öppen kommunikation 

med sjuksköterskorna är betydelsefullt, när de inte kan tala med familj och vänner om 

frågor som rör döden (Chapple, Ziebland & McPherson, 2005). För att det skall bli en bra 

vård för patienten gäller det att sjuksköterskan ser både patient och närstående och lyssnar 

in deras behov. När det inte finns något mer att göra skall sjuksköterskan försöka lindra det 

lidande som kan förekomma. Sjuksköterskan ska arbeta patientnära, värna om patientens 

integritet och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). I ICN:s etiska 

yrkeskod för sjuksköterskor (2014) anges att sjuksköterskor ska arbeta på ett sätt där likväl 

patient som närståendes rättigheter respekteras och främjas (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Sjuksköterskan ska ha ett ansvar att tillsammans med närstående och patient ge stöd och 

vägledning (Socialstyrelsen, 2005). Detta för att möjliggöra för de närstående att vara 

delaktiga i patientens vård och behandling. När en patient har en nära och god relation till 

sjuksköterskan så öppnar patienten upp sig och det blir en trygg och avslappnad stämning 

(Bergdahl, Benzein, Ternestedt, Elmberg & Andershed, 2013). Vid palliativ vård har 

sjuksköterskan en viktig roll att stödja patienten och dennes närstående. Att uppfylla 

önskningar och göra att de får den bästa tänkbara vården som går att få. För att det skall bli 

en god vård krävs det av sjuksköterskan att goda kunskaper om palliativ vård och att vara 

engagerad. Sjuksköterskan ska ha ett ansvar för att den sista tiden för patienten skall vara 

av god kvalitet och att närstående skall känna sig närvarande (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Sjuksköterskan har även ett ansvar att hjälpa de närstående att få stöd i sin sorg när 

patienten har avlidit (Fridegren, 2009).  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att den vård som ges ska vara utformad efter patienten och 

dennes närståendes behov och önskningar. När patienten har avlidit så ska sjuksköterskan 

även fullfölja sina arbetsuppgifter så de görs med respekt för den avlidne och att dennes 



4 

 

närstående visas hänsyn och omtanke (SFS 2010:659). Sjuksköterskan har även ett ansvar 

att patienten och dess närstående ska få anpassad information som rör patientens tillstånd 

och behandling. Detta innebär att informationen ska vara utformad efter patienten och 

närståendes förutsättningar samt ha möjlighet att avstå från information. Den ska också 

kunna ges skriftligt om behovet finns, sjuksköterskan har ett ansvar över att patient och 

närstående har förstått informationen (SFS 2014:821).  

Mellanmänskliga relationer 

Att vara ett mänskligt stöd innebär att sjuksköterskan ska hjälpa och stödja patienten och 

dennes familj genom att lindra det lidande som kan uppstå vid sjukdom (Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskan ska ha självkännedom och självinstinkt för att kunna stödja familjen. Detta 

för att kunna läsa av beteende hos sig själv, patienten och dennes närstående. Att hitta en 

mening i de erfarenheter som de går igenom kan skapa en meningsfull tillvaro (Travelbee, 

1971). 

 

Mänsklig omsorg handlar om en process där sjuksköterskan på ett djupare plan har en 

förståelse för patientens behov, förutsättningar såsom styrkor och svagheter, samt 

kunskaper om vem patienten är (Watson, 1985). Det innebär också vilka personer som 

patienten har omkring sig samt vilket stöd som finns. Mänskliga omsorgshandlingar bidrar 

till att patienten själv kan utvecklas och hitta vägar att lösa problem. Sjuksköterskan 

behöver ha ett förhållningssätt där det finns en vilja att bevara det personliga och 

mänskliga hos patienten. Sjuksköterskan behöver då ha en helhetssyn där patienten ingår i 

ett större sammanhang än bara det vårdmoment som utförs (Watson, 1985). 

 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan ska kunna finnas som ett stöd och då behöver 

sjuksköterskan se den sjuke och dess närstående som unika individer. Sjuksköterskan kan 

genom detta skapa band tillsammans med den sjuke och dess närstående. Människa till 

människa förhållande är där sjuksköterskan sätter sig in i patientens och dennes 

närståendes livsvärld. Det tar tid att bygga upp ett sådant förhållande och sjuksköterskan 

behöver gå igenom olika faser med patienten och dennes närstående. Travelbee (1971) 

förklarar att det finns fyra interaktionsfaser som är grunden för den mellanmänskliga 

relationen och dessa är: första mötet, empati, sympati och framväxten av identiteter. Det 

första mötet handlar om när nya människor träffar varandra för första gången. Människor 

bildar stereotypa uppfattningar om varandra, uppfattningen kan ändras med tiden och då 

skapas ett band mellan patient och sjuksköterska. Efterhand som interaktionen utvecklas 

växer identiteten fram hos båda parter och här börjar sjuksköterskan förstå patienten. 

Empati handlar om att förstå den andre och sjuksköterskan ser i denna fas patientens unika 

behov. Sympati innebär att en djupare relation skapas mellan sjuksköterska och patient. 

Genom dessa faser kan en mellanmänsklig relation skapas genom att närhet och förståelse 

finns mellan sjuksköterskan och familjen. Då alla människor är unika så har varje individ 

olika upplevelser. Sjuksköterskan behöver sätta sig in i hur både närstående och patient 

upplever vardagen och situationen som de har ställts inför (Travelbee, 1971).  

 

När en förbindelse har uppstått mellan sjuksköterskan, patienten och dennes närstående så 

kan sjuksköterskan finnas där som ett stöd på en djupare nivå (Travelbee, 1971). Travelbee 

(1971) menar att sjuksköterskor ska utgå ifrån sina kunskaper och se vad som kan göras för 

de som är inblandade. Stödet kan vara att fånga upp det patienten eller vad närstående 
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behöver tala om för stunden. Parterna ska veta att sjuksköterskan finns om det uppkommer 

frågor som de vill ha svar på. När en patient vårdas är närstående ofta involverad och de 

vill känna att sjuksköterskan finns där för dem med. Sjuksköterskan ska uppmärksamma 

närstående, då deras upplevelser påverkar patienten (Travelbee, 1971). 

Närstående som vårdare 

Begreppet närstående innebär att det är personer som har någon form av gemenskap med 

patienten och hjälper till om det behövs. En närstående kan vara en make/maka, någon i 

släkten, en nära vän eller en person som patienten har ett socialt band med (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). Enligt Socialstyrelsen (2012a) ger 1,3 miljoner människor omsorg till 

någon. Den omsorg som ges är praktisk hjälp med inköp, städ och tvätt samt matlagning. 

Det kan också vara personlig omsorg, såsom hjälp med; hygien, betala räkningar och 

kontakten med sjukvården. Denna omsorg innebär ett ansvar vilket kan påverka de 

närståendes liv negativt. Omsorgen till patienten kan påverka tid till vänner, jobb/skola och 

vara psykiskt påfrestande emellanåt beroende på omsorgsgrad (Socialstyrelsen, 2012a). 

När patienten bor tillsammans med en make eller maka så brukar det vara dessa personer 

som hjälper och stödjer patienten med de vardagliga sysslorna. Närstående är även de som 

för patientens talan om det behövs (Bergdahl, Benzein, Ternestedt, Elmberger & 

Andersheds, 2013).  

Stöd till närstående 

Stöd innebär att kunna ge känslomässig styrka till personer som är i svåra situationer i livet 

samt göra det möjligt för dem att hantera det (Baggens & Sanden, 2010). Närstående är i 

behov av stöd under vårdandet och efter att patienten har avlidit, därför är det en viktig del 

av den palliativa vården. Behov av stöd kan ändra sig under tiden närstående vårdar 

patienten. Stöd kan innebära att närstående behöver någon att samtala med, få information 

om vad som händer eller att få stöd med praktiska saker (Socialstyrelsen, 2012b; 

Socialstyrelsen 2006). Att stödja närstående kan vara tidskrävande och det måste få ta den 

tiden. Detta underlättar patientens välbefinnande. Stödet till närstående kan skilja sig mot 

patientens behov därför ska stödet vara individanpassat (Socialstyrelsen, 2006). Får 

närstående tillräcklig information från hälso- och sjukvården kan detta minska ångest och 

depression samt öka känsla av att få tillräckligt med stöd (Henriksson & Årestedt, 2013). 

PROBLEMFORMULERING 

En förutsättning för att palliativ vård ska fungera i hemmet är att det finns närstående som 

kan och vill vårda den sjuke. Som patient ska möjligheten att få god palliativ vård finnas 

även när det sker i hemmet. Tidigare forskning visar att närstående är betydelsefulla för 

den sjuke i den palliativa vården och en förutsättning för att de ska kunna finnas där för 

dem är bra stöd och avlastning. Trots detta får närstående vara den främsta hjälpen och ta 

stor del av ansvaret för att vårda och samordna kring den sjuke, vilket är påfrestande för 

dem. Denna studie har för avsikt att belysa vilka erfarenheter de närstående har av att vårda 

den sjuke palliativt i hemmet för att sjuksköterskor ska få en bättre förståelse och på ett 

bättre sätt kunna stödja dem i detta.  
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa närståendes erfarenheter av att vårda den sjuke 

palliativt i hemmet. 

METOD 

Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning en 

modell beskriven av Friberg (2012). Detta innebär en kartläggning av tidigare forskning 

som redan finns inom området. Kvalitativ forskning har som syfte att få en ökad förståelse 

för erfarenheter och upplevelser hos människor. Genom att använda denna metod kan ny 

kunskap genereras, då de enskilda studierna kritiskt granskas och sammanställs till en ny 

helhet. Utifrån detta kan ny förståelse skapas och då användas som vägledning i olika 

vårdsituationer (Friberg, 2012c). 

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Inklusionskriterier var 

artiklar publicerade mellan åren 2000-2015 och som svarade på studiens syfte. Dessa var 

skrivna på svenska eller engelska, tillgängliga i fulltext samt vetenskapligt granskade (peer 

reviewed). När en artikel är peer reviewed är den granskad av utomstående forskare, vilket 

säkrar kvalitén (Östlundh, 2012). Exklusionskriterier var artiklar som belyste; 

sjuksköterskans eller patientens perspektiv, vård av barn samt palliativ vård som inte 

utfördes i hemmet. 

Datainsamling 

Data insamlades genom sökning i databaserna Cinahl och PubMed. Sökord som användes 

var advanced home care, end of life care, experience, family, home, next of kin, palliative, 

palliative care at home, relatives, relative perspective och sweden. För att underlätta 

sökningen användes flera sökordskonstellationer. Presentation av databas, sökord och 

kriterier ges (se tabell 1) nedan. Enligt Östlundh (2012) används trunkering (*) för att 

sökbasen skall veta vilken ordstam som forskarna är ute efter. Operatorn AND användes 

mellan två ord för att de skulle sammankopplas. Operatorn OR användes för att få träff på 

det ena eller andra ordet vid sökningen. Då en del sökningar gav många träffar användes 

tidsbegränsning endast i databasen Cinahl ett fåtal gånger. Detta för att minska antal 

träffar. Samtliga titlar lästes. Om de bedömdes relevanta utifrån syftet lästes abstrakt. 

Totalt lästes 25 artiklar i sin en helhet. 15 artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har gjorts utifrån Fribergs (2012b) modell (bilaga 1). 

Artiklarna som granskades var etiskt godkända och resultatet beskrevs utifrån ett 

närståendeperspektiv. I artiklarna fanns ett tydligt problem formulerat, metod och syfte var 

utförligt beskrivna samt hur datamaterialet har blivit analyserat. Under 

kvalitétsgranskningen föll sex artiklar bort för att de inte svarade på denna studies syfte. 

Totalt kom nio artiklar att inkluderas i studien.  
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Tabell 1. Översikt av sökmatris 
Databas och 

begränsningar 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl Palliative care at home AND 

next of kin 

7 7 7 4 2 

Cinahl Palliative AND relatives AND 

home 

124 124 15 5 2 

Cinahl Advanced home care AND 

palliative care OR end of life 

care 

61 61 13 4 1 

Cinahl experience* AND palliative* 

AND family 

1345 0 0 0 0 

Cinahl 

2005-2015 

experience* AND palliative* 

AND family 

847 847 15 4 1 

Cinahl Advanced home care AND 

experiences* AND family OR 

relatives AND palliative* 

627 0 0 0 0 

Cinahl 

2005-2015 

Advanced home care AND 

experiences* AND family OR 

relatives AND palliative* 

12 12 12 1 1 

Cinahl Relatives perspective AND 

palliative AND home 

9 9 3 3 1 

Cinahl Palliative home care AND 

next of kin OR caregivers 

AND experience 

530 0 0 0 0 

Cinahl 

2005-2015 

Palliative home care AND 

next of kin OR caregivers 

AND experience 

30 30 10 2 1 

PubMed 

 

palliative AND relatives AND 

home AND experiences AND 

sweden 

32 32 10 1 0 

PubMed 

 

advanced home care AND next 

of kin AND experiences 

3 3 3 1 0 

 

Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån en modell beskriven av Friberg (2012a). Enligt Friberg 

(2012a) ska varje artikel utgöra en helhet och varje artikel ska sönderdelas för att finna de 

bärande aspekterna och sedan skapa en ny helhet. Genom detta sätts de nyckelfynd ihop 

som urskiljts utifrån det syfte som studien har. Detta innebär att datamaterialet lästes 

upprepade gånger enskilt för att få en förförståelse för helheten och bli bekant med 

datamaterialet. Därefter diskuterades datamaterialet vilket medförde att det bearbetades 

ytterligare. Nyckelfynd identifierades utifrån respektive studies resultat, dessa har 

markerats i olika färger för att lättare kunna identifiera likheter och skillnader. 

Sammanfattningar av studiernas resultat gjordes enskilt. Därefter gjordes gemensamt en 

översättning till svenska. Likheter fördes samman och på detta sätt skapades en ny helhet. 

Den nya helhet bestod av tre kategorier och sex underkategorier som presenteras i 
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resultatet. Under analysen har studiens syfte alltid legat till grund för att inte påverka 

resultatet felaktigt vilket Friberg (2012) menar är viktigt för att inte hamna på sidospår. 

ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Denna studie har följt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). Det är viktigt att 

vara ärlig med sina resultat. I forskningsprocessen får inga förvrängningar av data, plagiat 

eller fabricering förekomma. Codex (2015) menar att insamlad data ska hanteras noggrant 

och översättningar ska vara ordagrant för att minimera förvrängning av resultatet. 

Referenser angavs korrekt för att det lätt ska gå att hitta all information. Endast 

vetenskapliga artiklar som varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och som blivit etiskt 

granskade användes i resultatet. Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar att 

vetenskapliga artiklar ska vara etiskt granskade. 
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RESULTAT 

Ur det analyserade datamaterialet framkom tre kategorier och sex underkategorier som 

belyser närståendes erfarenheter av att vårda den sjuke palliativt i hemmet. Dessa 

kategorier och underkategorier presenteras i tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier som har framkommit ur analysen av    

                datamaterialet. 

 

 

Kategori 

 

 

Underkategori 

 

Ny roll 

 En tung uppgift 
 

 En meningsfull tid 
 

 

Behov av hjälp från kunniga 

 Tillgång till sjukvårdspersonal 
 

 Behöver anpassad information 
 

 

Behålla det egna livet 

 

 Bevara sitt hem 
 

 Behöver egen tid 
 

 

Ny roll 

Ny roll handlar om att närstående fick ta för stort ansvar när det kom till att fatta viktiga 

beslut som rörde den sjukes vård. Det ingav en känsla av att den sjukes liv vilade i deras 

händer. Detta innefattar en tung uppgift och en meningsfull tid.  

 

En tung uppgift 

När den sjuke valde att vårdas i sitt hem den sista tiden upplevde närstående att detta var 

en tung uppgift att ta sig an då den sjuke ofta förväntade sig att de skulle vårda dem. Detta 

trots att det kändes som ett tyst löfte och som det enda rätta att göra (Carlander, Sahlberg-

Blom, Hellström & Ternestedt, 2010). När närstående aldrig hade vårdat någon som varit 

svårt sjuk innan upplevde de en osäkerhet om de skulle klara av att vårda den sjuke. Även 

när de närstående hade vårdat den sjuke ett tag kunde de känna en osäkerhet när de fick 

möta nya vårduppgifter som de inte varit i kontakt med innan. Det som kunde skapa en 

osäkerhet i rollen som vårdare för närstående var all den medicinsktekniska apparatur som 

kom in i hemmet, något som de inte har varit i behov av tidigare (Brobäck & Berterö, 

2003; Borstrand & Berg, 2009; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 
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Flertalet studier beskrev att närstående upplevde ett ansvar för den sjuke dygnet runt samt 

att det var ett ansvar som de bar på själva. (Borstrand & Berg, 2009; Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Brobäck & Berterö, 2003). Den 

sjukes välbefinnande var något som de närstående prioriterade högt. De upplevde ett 

ansvar att den sjukes sista önskningar skulle uppfyllas. Närstående kände ibland vårdandet 

som en börda och att de fick ta för stort ansvar när det kom till att fatta viktiga beslut som 

rörde den sjukes vård. Det ingav en känsla av att den sjukes liv vilade i deras händer. Även 

om närstående upplevde att uppgiften kunde kännas tung så var det ändå ett naturligt 

accepterande att finnas där för den sjuke (Brobäck & Berterö, 2003; Carlander et.al, 2010; 

Fisker & Strandmark, 2007; Totman, Pistrang, Hennessey & Martin, 2015; Munck et.al, 

2008).  

 

Närstående kände sig utmattade då de ofta hade svårt att sova och vila. Detta resulterade i 

känslor som frustration och aggression. De kände sig även rastlösa och uttråkade när de 

hade vårdat den sjuke under en längre tid, något som de själva ansåg vara förbjudna, tunga 

känslor (Carlander, et.al, 2010; Brännström et.al, 2007). Känslan av frustration uppkom då 

de var tvungna att kämpa för den sjukes behov såsom att få fram rätt hjälpmedel eller då de 

ansåg att patienten inte fick rätt hjälp eller stöd (Totman et.al, 2015).  De närstående var 

ofta rädda och kände hopplöshet när den sjuke blev försämrad i sitt tillstånd. De var även 

rädda för att det skulle hända något allvarligt när de var ensamma med den sjuke (Brobäck 

& Berterö, 2003; Brännström et.al, 2007; Munck et.al, 2008; Fisker & Strandmark, 2007). 

 

Närstående ville ofta tala med den sjuke om känslor men kände att de inte kunde det. Detta 

berodde på att de inte ville belasta den sjuke med att prata om känslor kring döden. När det 

blev för tungt för en del närstående att vårda den sjuke hemma kunde de självmedicinera 

sig med exempelvis alkohol för att orka med vardagen (Fisker & Strandmark, 2007; 

Brobäck & Berterö, 2003; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Carlander et.al, 2010). 

En meningsfull tid 

Närstående ansåg att de hade en meningsfull uppgift som de kunde klara av med hjälp från 

familj och vänner (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Munck et.al, 2008; Carlander, 

et.al, 2010; Fisker & Strandmark, 2007). Ansvaret att ta beslut gjorde att närstående kände 

sig delaktig i sin roll som vårdare. När det fanns människor runt omkring som kunde dela 

på ansvaret kände de sig mindre ensamma (Brännström, Ekman & Strandberg, 2007; 

Totman et.al, 2015). Närstående kände att det var meningsfullt att få ha den sjuke på en 

plats som var trygg för denne den sista tiden i livet. Hemmet gjorde att de kunna känna en 

inre ro, där de kunde bearbeta sina känslor tillsammans och med gemensamma vänner till 

familjen (Wong & Ussher, 2009). De upplevde även ett välbefinnande att få vara nära den 

sjuke och upplevdes som en meningsfull uppgift att få ge tillbaka till den sjuke (Carlander 

et.al, 2010; Brobäck & Berterö, 2003; Wong & Ussher, 2009; Totman et.al, 2015). 

Närstående ansåg att det var en lättnad när den sjuke kunde känna trygghet, detta bidrog till 

att den sjuke kunde känna ett lugn. Känslan av tillfredställelse upplevdes även när de visste 

att den sjuke inte led mot slutet (Brännström et.al, 2007; Totman, et.al, 2015).  

 

Den sista tiden tillsammans med den sjuke kändes meningsfull trots att döden kunde 

kännas chockerande för närstående. Deras sorgeprocess kunde bli utdragen med många 

känslor inblandade. Den sista tiden talade närstående med den sjuke om allt möjligt, vilket 
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gjorde att denna tid kändes meningsfull. De kunde även reflektera över sitt egna liv och bli 

medveten om att döden även angår dem (Fisker & Stranmark, 2007; Totman et al., 2015). 

Behov av hjälp från kunniga 

Behov av hjälp från kunniga handlar om att möjlighet att kompensera egen otillräcklighet 

genom stöd från sjukvårdspersonal. Detta innefattar tillgång till sjukvårdspersonal och 

behöver anpassad information.  

Tillgång till sjukvårdspersonal 

Hur sjukvården fanns tillgänglig för närstående och den sjuke var något som de närstående 

hade olika uppfattningar om. En del närstående beskrev att det fanns tillfällen då 

sjukvårdsteamet inte kom på överenskommen tid. Ibland tog det lång tid för dem att 

komma för att smärtlindra den sjuke. Närstående drog sig för att kontakta sjukvårdsteamet 

när de visste att det skulle ta lång tid för dem att komma och ge den hjälp som de behövde 

om det inte var akut. En del närstående ansåg dock att de kunde komma i kontakt med 

sjukvårdsteamet dygnet runt om de behövde det (Borstrand & Berg, 2009; Munck et. al, 

2008; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Fisker & Strandmark, 2007).  

 

När sjukvården inte var tillgänglig uppfattade närstående det som att de inte fick det stöd 

som de behövde för att kunna fortsätta vårda. Närstående upplevde att de var ett stöd för 

den sjuke, men att de själva inte fick så mycket stöd från sjukvården, vilket resulterade i att 

de förlorade kontroll över situationen (Brobäck & Berterö, 2003; Munck et.al, 2008). 

Upplevelsen av att inte få tillräckligt med stöd från sjukvården gjorde att de närstående 

kände sig ensamma och utlämnade. Det närstående kände var att de inte fick tillräckligt 

med stöd från sjukvårdspersonal då de inte var tillgänglig nattetid. När sjuksköterskan 

fanns tillgänglig för närstående uppstod känsla av lättnad och de kunde öppna upp och tala 

om sina känslor. Dock beskrev närstående att när de fick erbjudande om professionellt stöd 

så talade de hellre med familj och vänner när de behövde. Närståendes erfarenhet var även 

att de inte fick tillräckligt med stödsamtal efter att patienten avlidit (Borgstrand & Berg, 

2009; Totman et. al., 2015; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Behöver anpassad information 

När den sjuke hade behov av palliativ vård upplevde närstående att de fått för lite 

information från sjukvårdsteamet kring den sjukes situation vilket gjorde att beskedet 

kunde komma som en chock. De upplevde även att sjukvårdsteamet ansåg att de hade mer 

kunskap om hur den sjuke mådde än vad de själva upplevde (Borstrand & Berg, 2009; 

Brobäck & Berterö, 2003; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010). 

Närstående upplevde att sjukvården skulle ha en rak och öppen kommunikation angående 

den sjukes prognos så att det inte skulle bli några missuppfattningar. I vissa fall upplevde 

de närstående att sjukvårdsteamet inte gav tillräckligt med information om patientens 

situation (Borstrand & Berg, 2009; Toman et al., 2015; Munck, et al., 2008). Vid slutet 

upplevdes att det var dålig information om hur tillståndet kunde försämras hos den sjuke. 

Även när närstående visste att den sjuke inte skulle leva så länge till förlorade de ändå inte 

hoppet om att den sjuke kunde återhämta sig (Totman et al., 2015; Borstrand & Berg, 

2009).  
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Närstående ville gärna få informationen muntligt och skriftligt. Anledningen till att de ville 

ha det skriftligt var för att det skulle underlätta för dem och att de skulle kunna sätta sig ner 

i lugn och ro för att gå igenom informationen så att de inte skulle missa några viktiga 

detaljer. Att få rätt information från början gjorde att närstående kunde ta det till sig på ett 

bra sätt för att dokumentera allt kring den sjukes omvårdnad samt hur de tog sina 

mediciner. Närstående gjorde detta för att det skulle bli lättare att uppmärksamma 

förändringar i den sjukes tillstånd och rapportera detta till sjukvårdsteamet (Borstrand & 

Berg, 2009; Brobäck & Berterö, 2003; Carlander et al., 2010).  

 

De närstående hade olika åsikter om hur de ville bli tilldelade informationen angående den 

sjukes situation. En del närstående upplevde att de inte behövde få all information utan 

förväntade sig att sjukvården skulle ge den information som var nödvändig. Anledningen 

till att närstående vill ha all information var för att kunna delta i de olika beslut som skulle 

fattas runt den sjukes vård. Andra var ofta nöjda med den information som tillgavs dem 

(Totman et al., 2015; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). 

Behålla det egna livet 

Behålla det egna livet handlar om en önskan om att bara det nödvändigaste skulle 

förändras i tillvaron som en följd av den sjukes vård i hemmet. Detta innefattar att bevara 

sitt hem samt behöver egen tid.  

Bevara sitt hem 

Närstående beskrev att när den sjuke vårdas palliativt i hemmet så är det lätt att hemmet 

succesivt förändrades till något som mer liknade en sjukhusmiljö med mycket medicinsk 

utrustning, det var svårt att veta vart alla sakerna skulle placeras i hemmet. Det handlade 

också om att det var många människor som kom och gick i hemmet under dygnets alla 

timmar och det kunde resultera i att det upplevdes mer som ett sjukhus (Brobäck & 

Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007). Närstående kände att det var viktigt att 

hemmet fortfarande förblev ett hem och inte förändrades till ett sjukhus. Att försöka bevara 

hemmet så gott det gick gjorde att närstående bevarade kontrollen över sina liv. Detta 

gjorde närstående genom att få ordning på all den medicinska utrustningen som fanns samt 

att de ville att alla saker skulle ha sin plats och inte ligga överallt. Det kunde vara att de 

försökte placera allt som hade med vården av den sjuke i ett rum för att det inte skulle 

sprida sig överallt i hemmet (Fisker & Strandmark, 2007; Brännström et al., 2007; Brobäck 

& Berterö, 2003; Munck et al., 2008) 

 

Närstående fortsatte även med dagliga sysslor i hemmet såsom att sköta tvätten. Detta för 

att på så sätt bevara hemmet i samma skick som innan (Bännström et al., 2007). 

Närstående beskrev att värdet för den hemmalika miljön hade stor betydelse då det skulle 

inge ett lugn när den sjuke inte hade så lång tid kvar i livet (Munck et al., 2008). Hemmet 

gjorde även att vänner och bekanta kom och hälsade på för att umgås med den sjuke och 

dennes närstående på ett naturligt sätt utan att få en obehaglig känsla av att döden var nära 

(Wong & Ussher, 2009). 
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Behöver egen tid 

Närstående upplevde att allt skulle fortsätta så som det har gjort innan de fick den vårdande 

rollen för den sjuke. Dock kunde de känna att det var svårt att få en struktur på sitt egna 

privatliv. När närstående vårdade den sjuke hade de svårt att hinna med sitt privatliv då allt 

fokus var på att vårda den sjuke. När närstående och den sjuke gjorde saker som 

exempelvis tog en liten promenad tillsammans kunde en känsla av samhörighet upplevas. 

Detta gjorde att närstående kunde hantera sina känslor bättre (Carlander, et.al, 2010; 

Munck, et.al, 2008; Brännström et.al, 2007; Fisker, Strandmark, 2007; Wennerman-Larsen 

& Tishelman, 2002).  

 

Närstående som fortfarande arbetade upplevde att det var skönt att komma ifrån hemmet 

och åka till arbetet. De ansåg att det var viktigt att få fortsätta arbeta eftersom arbetet 

innebar att de kunde ladda upp batteriet igen både fysiskt och psykiskt. Närstående 

upplevde att det var viktigt med egen tid för att orka fortsätta att vårda den sjuke. Egen tid 

kunde vara exempelvis att istället för att själva ta hand om den sjuke så lät de andra vara 

hemma så de själva kunde gå och handla. Att få bevara sina intressen gav en form av 

tillfredställelse för de närstående. I de fallen som närstående lämnade hemmet var det lätt 

för de som vårdade den sjuke att nå dem via telefon om något skulle hända. Närstående 

beskrev att de inte alltid kunde känna sig lugna på grund av oron att något skulle hända 

med patienten under tiden (Carlander, et.al, 2010; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; 

Brännström et.al, 2007).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa närståendes erfarenheter av att vårda den sjuke 

palliativt i hemmet vilket föranledde valet av en litteraturbaserad studie med en kvalitativ 

forskningsansats. Enligt Friberg (2012) är en kvalitativ ansats en lämplig metod om det är 

erfarenheter som efterfrågas, vilket överensstämmer med syftet till denna studie. Utifrån 

studiens syfte hade författarna kunnat välja en kvalitativ metod med intervjufrågor. En 

sådan metod är tidskrävande då bearbetningen av materialet innan en intervju kan påbörjas, 

urval av deltagare tar lång tid samt att det ska finnas ett tillstånd för att få utföra 

intervjuerna (Danielsson, 2014). Då författarna inte hade den tid som krävs för att göra en 

väl genomförd studie med intervjufrågor valdes därför en litteraturbaserad studie. 

Datamaterialet samlades in från databaserna ”Cinahl” och ”PubMed”, då dessa har ett stort 

vårdvetenskapligt utbud. Sökningarna som gjordes resulterade i ett stort antal träffar och 

för att minska antal träffar under sökningen så användes trunkering (*) samt operatorn 

AND och OR. Enligt Östlundh (2012) görs detta för att sökbasen ska veta vilken ordstam 

samt vilken sammankoppling av ord som forskarna är ute efter. De sökord som användes 

resulterade i relevanta träffar för syftet. Artiklar som valdes till studien var publicerade 

mellan 2000-2015. Detta kan anses vara en bred tidsaspekt. Dock skiljer sig inte resultaten 

åt över tid utan erfarenheterna är liknande under hela tidsperioden. Petterson och Lindskov 

(2014) menar att när flera studier kommit fram till liknande resultat ökar det studiernas 

trovärdighet. Valet av att inkludera både svenska och/eller engelska artiklar i studien var 

för att skapa förutsättningar att förstå innehållet i datamaterialet. Exklusionskriteriet att 

välja bort artiklar där deltagarna var under 18 år gjordes med en önskan att få vuxna 

människors erfarenheter av att vårda den sjuke palliativt i hemmet. Anledningen till att 

detta gjordes var för att erfarenheterna kan skiljas åt mellan barn och vuxna. Av de nio 

artiklar som användes i studien var sju från Sverige, en från Australien och en från England 

och resultatet påvisar inga skillnader länderna emellan. I vilken utsträckning studiens 

resultat är överförbart kan endast läsaren avgöra. Överförbarhet bör ta hänsyn till att de 

olika studierna är genomförda i olika länder. Wallengren och Henricson (2014) beskriver 

att för att en studie ska kunna vara överförbar mellan olika länder krävs det att författarna 

diskuterar innehållet i resultatet för att se att det går att genomföra samma sak i alla länder 

som är lika varandra, samt att informationen ska vara trovärdig, pålitlig och bekräftad. Det 

fanns en variation i artiklarna när det kom till deltagarnas ålder, deltagarantal samt kön. 

Enligt Wallengren och Henricson (2014) ökar en studies trovärdighet när det finns 

variation bland deltagarna. En del av intervjuerna gjordes efter att patienten gått bort vilket 

kan medföra att det kan vara svårt för deltagarna att återberätta händelser som var en tid 

innan.  Nio artiklar kan anses vara ett relativt litet antal, men resulterade i tillräcklig 

datamängd för att bilda studiens resultat.  

 

Efter insamling av datamaterialet lästes alla relevanta artiklar. De återstående artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) mall. För att stärka tillförlitligheten i analysen 

har båda författare läst datamaterialet flera gånger, analyserat, diskuterat och gemensamt 

formulerat ett kategorisystem. Urval och analysarbetet är väl beskrivet för att stärka 

tillförlitligheten. Vid kvalitetsgranskningen föll sex artiklar bort för att de inte uppfyllde 

kraven för denna studie. Det som gjorde att de föll bort var att de inte hade någon tydlig 

metod, att de inte handlade om palliativ vård i hemmet eller inte svarade på syftet. De nio 
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artiklar som blev kvar översattes till svenska, nackdelen med detta är att det kan medföra 

förlust av innehåll. För att undvika att innehåll skulle gå förlorat sammanfattades artiklarna 

både enskilt och gemensamt. Författarna till denna studie har innan arbetet diskuterat egna 

erfarenheter av palliativ vård för att studien inte skulle påverkas av förförståelse. Enligt 

Henricsson (2014) behöver all tidigare erfarenhet dokumenteras för att det inte ska påverka 

studiens insamling av data eller resultatet av studien. 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framkommer att vårda den sjuke i hemmet innebär att de närstående tar sig an 

en ny roll. Den rollen är tung men även meningsfull och något som närstående tar sig an 

för att finnas där för den sjuke. Närstående vill samverka i den sjukes vård och på så sätt 

själv känna sig delaktig (Werkander Harstade et al., 2012).  Det är påfrestande för de 

närstående på flera sätt att vårda den sjuke i hemmet. Detta kan bero på att de inte har den 

erfarenhet av att vårda någon palliativt och att det innebär ett stort ansvar för den sjukes 

välbefinnande. Detta är i linje med Milbergs (2012) studie som visar att närstående inte har 

den erfarenheten av att vårda någon palliativt, men att de ville vara tillgängliga vilket ökar 

risken för att det känns påfrestande och tungt för dem.  Det anses betydelsefullt att 

närstående inte ska behöva känna att de är tvungna att ta på sig den vårdande rollen och att 

det är något som förväntas av dem. Sjuksköterskan ska låta närstående och den sjuke få 

känna efter om de är redo för den vårdande rollen. Sjukvårdspersonal behöver se de 

närstående som en viktig del i den palliativa vården i hemmet. De kan bidra med mycket 

för patienten, men det ansvar som ges ska vara hanterligt för närstående så de ska kunna 

känna sig delaktiga. Det framgår i Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) att sjuksköterskan tillsammans med närstående och patient ska 

komma fram till hur de vill vara delaktiga i patientens vård. För att närstående ska känna 

sig delaktig i vårdandet av den sjuke kan sjuksköterskor visa att de finns där och stödjer 

om det skulle uppstå frågor samt att tid finns för reflektion tillsammans. Närstående och 

sjuksköterskan behöver arbeta tillsammans för att skapa den bästa vården för den sjuke. 

Birkler (2007) menar att den sjukes vård blir av högsta kvalitét när närstående får vara 

delaktiga i vårdandet. 

 

Av resultaten framgår att närstående kan hantera den nya rollen med hjälp från familj och 

vänner och att det då känns meningsfullt att få vårda den sjuke. Detta kan bero på att familj 

och vänner kan avlasta de närstående med uppgifter så den rollen känns hanterlig. Milberg 

et al. (2014) menar att närstående är betydelsefulla för patienten och med ett ansvar som är 

hanterligt så känns den nya rollen som vårdare meningsfullt. Det är viktigt för närstående 

att den sjuke får vistas i en miljö som upplevs trygg den sista tiden. Det kan vara för att 

närstående är mer tillgänglig för den sjuke som då blir lugn av detta. Sepúlveda, Marlin, 

Yoshida och Ulrich (2012) påvisar att när den sjuke får vistas i sin hemmiljö och har 

familjen nära upplevs ett större lugn, är mer tillfreds med situationen samt har större 

trygghet än om vården skulle bedrivas på ett sjukhus. Den nya rollen leder till att 

närstående får större empati för människor i samma situation och de upplever då att det är 

skönt att få vara tillsammans med den sjuke den sista tiden. Det kan bero på att närstående 

får en ökad förståelse som leder till positiva tankar om att finnas där för den sjuke och att 

det är meningsfullt vilket även Andershed (2005) konstaterar i sin studie. Sjuksköterskan 

anses öppna upp möjligheten för närstående att kunna vara med den sjuke i slutet om 

önskemål finns. Då krävs det att sjuksköterskan ser både den sjuke och närståendes 
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situation som en helhet för att kunna ta tillvara på de behov som finns och bidra till den 

möjligheten. Wallerstedt och Andershed (2007) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att 

närstående ska känna sig närvarande vid vårdandet av patienten. Svensk 

sjuksköterskeförening (2007) anger att sjuksköterskan ska lyssna in behoven hos 

närstående och patient för att försöka lindra det lidande som kan förekomma. Watson 

(1985) menar att sjuksköterskan ska ha en helhetssyn och därför se till patientens 

välbefinnande. Enligt Travelbee (1971) ska sjuksköterskan sätta sig in i patientens och 

närståendes situation för att kunna se deras behov. Det innebär att sjuksköterskan behöver 

skapa en mellanmänsklig relation till parterna och försöka förstå alla de känslor som kan 

uppkomma. 

Resultaten visar att behov av hjälp från kunniga är stort men att närstående många gånger 

upplever att de inte får det stöd som de egentligen behöver för att orka med. Närstående 

känner sig ensamma och utlämnade när inte sjukvården finns tillgängliga dygnet runt eller 

kommer på överenskommen tid. För att klara av vårdandet av den sjuke kan närstående 

behöva stöd. Socialstyrelsen (2006) anger att sjukvårdens insatser ska vara likvärdig den 

som sker på sjukhus, patienten och dennes närstående väljer att få vara hemma den sista 

tiden. Sjuksköterskan har ett ansvar över patienten och dennes närstående att de ska få en 

god kvalitet på vården, samt finnas där för att supporta dem (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Närstående känner att det är tryggt när de har en god kontakt med sjuksköterskan 

och de ger en känsla av lättnad. Sjuksköterskan anses upprätthålla en god relation med de 

närstående. När känslor och funderingar kan diskuteras så är det lättare att kunna sätta in 

insatser som behövs för närstående. Detta är i linje med en studie av Bergdahl et al. (2013) 

som framhåller att närstående och patientens förtroende ökar när en relation med 

sjuksköterskan har upprättats. Närstående ska kunna känna att de kan lita på 

sjuksköterskan (Travelbee, 1971). Sjuksköterskan anses vara den personen som närstående 

träffar kontinuerligt när den sjuke vårdas i hemmet. Därför krävs det att sjuksköterskan 

aktivt försöker att skapa en relation med dem för att se vilka behov som de har. 

Mercandante et al. (2011) konstaterar att sjuksköterskan ofta är den som är där varje dag 

för att smärtlindra den sjuke och finns där för att hjälpa till med omvårdnaden. 

Sjuksköterskan anses ha ett ansvar i att stödja närstående och den sjuke i hemmet genom 

att finnas där och lyssna till deras känslor och önskningar. Det kan vara att sjuksköterskan 

stödjer de närstående i form av samtal eller hjälper dem med praktiska sysslor. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) anges att 

sjuksköterskan har ett ansvar att ge stöd och vägledning till närstående och den sjuke. 

Socialstyrelsen (2012b) anger att stöd till närstående ska vara anpassat efter deras behov 

som kan skifta under tid och att det kan innebära samtal, avlastning med sysslor eller få 

information om situationen.  

 

Resultaten visar att det är betydelsefullt med anpassad information till närstående. När 

sjuksköterskan ger individanpassad information till närstående minskar risken för stress 

och missuppfattningar vilket ökar känslan av stöd. Andershed (2005) menar att information 

har betydelse för närstående eftersom de vill följa patientens vård. Därför behöver 

sjuksköterskan ge kontinuerlig information kring patientens situation. Milberg et al. (2014) 

påvisar att stress kan uppstå om inte närstående och patient får tillräckligt med information. 

Närstående och den sjuke anses ha rätt till den information som de behöver och vill ha. För 

att sjuksköterskan ska kunna veta hur mycket information som behövs krävs det att 

närstående är uppriktiga. Detta för att sjuksköterskan ska kunna utföra en god vård mot 
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patient och närstående. Det blir lättare för sjuksköterskan att kunna stödja närstående i 

vårdandet av patienten. Sjuksköterskan anses ha ett ansvar gentemot patienten och dess 

närstående att den information som ges ska vara anpassad efter deras egna förutsättningar. 

Om närstående vill ha skriftlig information eller avstå information är detta något som 

sjuksköterskan ska ta till sig och respektera (SFS 2014:821).   

Av resultaten framkommer att behålla det egna livet är betydelsefullt trots att vårdandet av 

den sjuke tar upp mycket tid. Närstående behöver tid för sig själv då de får göra mycket av 

de vårdande sysslorna samt att sköta vardagliga saker som att ringa telefonsamtal, betala 

räkningar och sköta hemmet för den sjuke. Bergdahl et al. (2013) menar att närstående  

stödjer patienten och hjälper till med de flesta sysslorna i hemmet när patienten vårdas 

palliativt. Resultaten tydliggör att närstående vill bevara sina intressen eller fortsätta att 

arbeta om de fortfarande har ett arbete. Detta ger närstående egen tid som resulterar i att 

det inger ny energi för att orka vårda. Om närstående inte mår bra påverkar detta patienten 

negativt, därför behöver närstående ta distans till vårdandet för att orka med (Milberg, 

2012). Socialstyrelsen (2012) anger att det är tungt att vårda och svårt att få egen tid för att 

orka med sig själv. När närstående vårdar i en större omvårdnadsgrad så påverkar det deras 

arbete och sociala nätverk. De vill då ha en distans till vårdandet. Detta är en naturlig del 

av vårdandet att få distans till det emellanåt. Vårdandet anses vara något som ska kännas 

bra för närstående och den sjuke och något som båda parterna vill. Därför anses det viktigt 

att sjuksköterskan har den förståelsen för närstående och kan erbjuda avlastning genom 

extra insatser allt efter behov och önskningar. Det kan annars leda till att vårdandet blir för 

svårt och ohanterligt för närstående. Sjuksköterskan kan då erbjuda fler hembesök eller 

hjälp med 

omvårdnaden till den sjuke. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2007) ska sjuksköterskan 

värna om närstående och patientens integritet och självbestämmande. 

 

Av resultaten framgår att bevara sitt hem som innan och fortsätta med de dagliga sysslorna 

är betydelsefullt. Detta kan vara för att närstående har ett behov av att kunna bevara 

kontrollen över sina liv under en svår tid och det leder till en ökad känsla av trygghet. 

Munck et al. (2012) menar att en trygghet infinner sig när den medicinska utrustningen 

finns i hemmet och ökar närståendes självständighet. Att sjuksköterskan respekterar 

närståendes och den sjukes vilja då vården utförs i hemmet anses viktigt. Detta gör att de 

behöver anpassa vården så att hemmet förblir så likt som innan. Annars kan det medföra att 

närstående likväl som den sjuke känner att de inte blir respekterade och att meningen med 

att få ha en trygg hemlik miljö försvinner. Sjuksköterskan ska arbeta mot att respektera hur 

patienten och närstående vill ha det (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Wallerstedt och 

Andershed (2007) tydliggör att sjuksköterskan i den palliativa vården ska se och försöka 

uppfylla närstående och den sjukes önskningar. Det innebär att sjuksköterskan då bevaras 

deras självbestämmande och integritet (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

Slutsats 

Denna studie har bidragit med kunskaper och förståelse av närståendes erfarenheter av att 

vårda den sjuka palliativt i hemmet. Resultaten visar att en ny roll som vårdare kan vara 

tung, men även kännas meningsfull beroende på vilka erfarenheter de har sedan tidigare, 

samt vilket stöd de får. En ny roll som vårdare medför ett stort ansvar för de närstående 

och kräver engagemang från sjukvården. Närstående är i behov av hjälp från kunniga där 
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tillgång till sjukvårdspersonal och anpassad information är viktigt för att de ska kunna 

hantera situationen. Att hemmet får bevaras som innan och att närstående får möjlighet till 

tid för sig själv är viktigt för att de ska orka finnas där för den sjuke.  

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturbaserade studie kan användas som vägledning genom att bidra till ökad 

kunskap för sjuksköterskor att utveckla stödet till närstående som vårdar någon palliativt i 

hemmet. Närstående har behov av stöd från sjuksköterskan och sjukvårdsteamet för att 

klara av att vårda den sjuke. Denna studie kan också öka sjuksköterskans förståelse om hur 

palliativ vård i hemmet påverkar närstående. Det kan vara av värde att sjuksköterskor som 

arbetar med den palliativa vården får fortbildning i att ge stöd till närstående vid palliativ 

vård i hemmet. Denna kunskap kan då bidra till förbättringsarbete med andra yrkesgrupper 

genom att det kan öppna upp till en diskussion tillsammans med sjuksköterskan om vården 

som utförs i hemmet Förslag på fortsatt forskning är att belysa närståendes erfarenheter av 

att möta det palliativa teamet hemmet för första gången, då bemötandet är betydelsefull för 

upplevelsen av stöd.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  

Granskning av studiernas kvalitet enligt Friberg (2012b).  

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i 

så fall beskriven?  

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna?  

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Hur argumenterar författarna?  

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  
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