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Sammanfattning  
 

Bakgrund: Allt fler människor väljer att vårdas hemma i livets slutskede. Denna utveckling 

ställer stora krav på de närstående att bära ansvaret för den döende anhöriges vård. Syfte: 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i hemmet i 

Norden. Metod: Studien som baseras på 12 kvalitativa artiklar analyserades med en 

innehållsanalys. Resultat: Analysen genererade tre kategorier som belyser hur de närstående 

upplever den palliativa vården i livets slutskede i hemmet. Dessa kategorier är: Förändrad 

vardag, Sjukvårdspersonalens betydelse och Närståendes behov och känslor. Resultatet 

visade att de närstående var i behov av stöd från sjukvårdspersonal för att kunna hantera 

situationen. Det framkom även att de närstående strävade efter att bibehålla sin vardag och att 

de ville vara involverade i vården. Slutsats: Studien påvisar hur betydelsefullt stöd från 

sjukvårdspersonal är för att ge de närstående tillräckligt med resurser att ansvara för den 

palliativa vården. Behovet av kunskap, att veta vad som ska göras och hur, är centralt för att 

känna delaktighet. 
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1 INLEDNING 

 

Möjligheterna att få avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat sedan 1990-talet. När allt 

fler väljer att vårdas hemma i livets slut är det av stor vikt att ta hänsyn till de behov och 

problem som kan uppstå. I hemmet möter sjukvårdspersonalen inte bara patienten utan också 

de närstående som även de påverkas av den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). 

Benzein, Johansson och Saveman (2004) skriver att den svåraste uppgiften för 

sjukvårdspersonal är att hantera lidandet som en familj genomgår vid vård i livets slutskede. 

Idéen till studien kommer från författarnas egna upplevelser av palliativ vård i livets slutskede 

och möten med de närstående, från praktik och arbete inom hemtjänsten.  

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Palliativ vård 

 

En kurativ vård syftar till att bota patienten vilket kan innebära behandlingar som medför 

risker för patienten men dessa risker övervägs eftersom det finns en chans till tillfrisknande. 

Palliativ vård innebär att riskerna inte anses nödvändiga då patienten inte längre går att bota. 

De riskfyllda behandlingarna skulle innebära onödigt lidande och minskad livskvalitet för 

patienten (Glimelius, 2012; Twycross, 1998). Livskvalitet är en individs subjektiva upplevelse 

av sin fysiska och psykiska hälsa i förhållande till andra och omgivande miljö (World Health 

Organisation [WHO], 1998). Enligt Socialstyrelsen (2013) och WHO (1998) definieras 

palliativ vård som att minska lidandet och främja livskvaliten hos patienter med fortskridande 

obotliga tillstånd. Enligt Socialstyrelsen (2013) innefattar palliativ vård att se till fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov samt att bistå med ett organiserat stöd för de 

närstående till de sjuka. Twycross (1998) skriver att palliativ betyder kappa eller täcke på 

latin. Den palliativa vården strävar efter att “täcka över” de symtom som patienten har genom 

åtgärder för att förbättra livskvalitén. Enligt Socialstyrelsen sker ett brytpunktsamtal med 

patient och närstående om att övergå från att ha livsförlängande åtgärder till att lindra 

lidandet. Det betyder att gå från palliativ vård till palliativ vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen Termbank, 2014). 
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Socialstyrelsen (2013) skriver om de fyra hörnstenarna som den palliativa vården har som 

riktlinjer. Dessa riktlinjer ska omfatta alla, oavsett ålder och diagnos. Den första hörnstenen är 

symptomlindring i vid bemärkelse. Det betyder att smärta och andra svåra symptom ska 

lindras samtidigt som hänsyn gentemot patientens integritet och autonomi ska visas. De 

symptom som kräver lindring kan vara allt från fysiska, psykiska och sociala besvär. Den 

andra hörnstenen är samarbete. Det betyder att alla professioner ska arbeta tillsammans i ett 

arbetslag. Den tredje hörnstenen innefattar kommunikation och relation. Det betyder att dessa 

redskap ska användas för att förbättra patientens livskvalité genom att arbetslag, patient och 

närstående har en adekvat kommunikation och god relation till varandra. Den fjärde 

hörnstenen innefattar de närstående och deras behov och rätt till stöd. Stöd kan ges genom att 

till exempel erbjuda de närstående delaktighet i vården. 

 

Patienter kan vårdas palliativt i livets slutskede i hemmet och på sjukhus. Varje individ har 

rätt att välja vart denne vill dö. Idag är det allt vanligare att människor i livets slutskede vill 

tillbringa den sista tiden, och dö, i det egna hemmet. Palliativ vård i hemmet betyder att 

sjukvårdpersonal sköter vård i livets slutskede i hemmen istället för på sjukhus. Det som 

avgör vart patienten väljer att dö är vilka förutsättningar som finns. Vanliga faktorer som 

påverkar är tillgång på sjukvårdspersonal, sjukdomsförlopp och om de närstående känner att 

de klarar av att ställa upp och hantera situationen (Socialstyrelsen, 2006).  

 

2.2 Närstående 

 

Carlsson och Wennman-Larsen (2011) definierar begreppet närstående som en person som 

lever nära en person som är i behov av vård och omsorg. En närstående kan vara släkt med 

den sjuke, men kan även vara en vän eller granne. Socialstyrelsen definierar begreppet 

anhörigvårdare eller närståendevårdare som ”en person som vårdar närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen Termbank). 

 

 När patienten vårdas i hemmet involveras de närstående i den palliativa vården (Clukey, 

2008). De närståendes roll vid vård i livets slutskede är betydelsefull både för den sjuke och 

för sjukvårdspersonalen. Det är därför av stor vikt att de närståendes reaktioner, åsikter och 

behov uppmärksammas och tas i beaktande i vården. När de närstående är involverade i 

vården och blir vårdgivare kan den förändringen innebära och medföra ökade krav 

(Socialstyrelsen, 2006). Patienten behöver ofta hjälp från de närstående med till exempel 
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toalettbesök, medicinering och påklädning. De närstående kan få ändra sina dagliga rutiner, de 

står inför en stor omställning. De lär sig hur omvårdnad går till och hur de själva på bästa sätt 

kan bidra till god vård (Clukey, 2008). 

 

2.3 Vårdmiljö 

 

I SOU (2001:6) framkommer vikten av den fysiska vårdmiljön, det vill säga, hur situationen 

påverkas av omgivningen kring vården. Vårdmiljön innefattar det som sker i och runtomkring 

vården som påverkar alla inblandade. En bristande vårdmiljö kan inverka negativt på 

situationen och upplevelsen av vården. I vårdmiljön ingår det att de närstående bör kunna ha 

ett privatliv för att finna tid till egna intressen och kunna vara ensam om så önskas. Wijk 

(2004) menar att palliativ vård handlar om att se till helheten, i helheten ingår vårdmiljön. Det 

är hälso- och sjukvården och socialtjänsten som ansvarar för vårdmiljön. En god vårdmiljö är 

strukturerad så att alla parter involverade i vården blir delaktiga genom att bli sedda och 

hörda. Enligt Dahlborg-Lyckhage och Lindahl (2013) inger hemmet trygghet genom att 

patienten och de närstående känner sig hemvana. 

 

2.4 Trygghet 

  

Trygghet beskrivs som en grundkänsla nära sammankopplat med självkänslan. Den baseras på 

positiv barndom, inre mognad eller religiös förtröstan benämns den som en inre trygghet. 

Känslan av trygghet kan även påverkas av omgivande faktorer så som materiella ting, 

förtroendefulla relationer, kunskap eller kontroll. Detta kallas då yttre trygghet. Trygghet kan 

vara nära förknippat till relationen med en annan människa och otrygghet kan uppstå då 

relationen mellan människor inte fungerar tillfredsställande. Då något stort inträffar så som 

sjukdom och individens tillvaro ofrivilligt förändras hotar detta tryggheten. För att tryggheten 

ska kunna återställas måste den hotande faktorn undanröjas, exempelvis sjukdomen botas 

eller problemen i relationer redas ut (Dahlberg & Segesten, 2013).  

 

Maslow (1970) beskriver hur människan har olika behov. Först kommer de fysiska behoven 

så som mat, dryck, värme och ett hem. När dessa primära behov är uppfyllda uppstår nästa 

behov vilket är trygghet och först då detta behov är tillgodosett kan människan känna behov 

av exempelvis uppskattning och självförverkligande. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

3.1 Livsvärld 

 

Livsvärlden kan förstås som något som upplevs, det är världen som delas med andra samtidigt 

som den för varje individ är något unikt och personligt menar Dahlberg och Segesten (2011). 

 Livsvärlden är individens upplevelser och erfarenheter, hur individen ser, förstår och 

utforskar världen som hon upplever den (Ekebergh, 2011; Dahlberg & Segesten, 2011; 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2011). Det unika innebär att varje 

upplevelse eller händelse är unik, livsvärldar kan baseras på gemensamma strukturer men 

varje enskild livsvärld har sina specifika kännetecken och variationer. Sett ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv är det möjligt för omgivningen att ta del av en individs livsvärld 

genom att visa öppenhet och flexibilitet för att på så vis få en förståelse för dennes 

upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2011; Dahlberg et al., 2011). 

 

 Livsvärlden påverkas av händelser som kan upplevas hotfulla och skrämmande (Dahlberg et 

al. 2011). En sådan händelse kan vara när en anhörig till den närstående drabbas av dödlig 

sjukdom och den närståendes livsvärld förändras (Dahlberg & Segesten, 2011). Den 

närstående får axla en ny roll och en ny livsvärld uppenbarar sig med de utmaningar det 

innebär. Allt eftersom patientens tillstånd försämras förändras också den närståendes livsvärld 

då denne blir mer bunden vid hemmet. Samvaron med patienten sätts i främsta rummet och 

relationerna i livets slutskede mellan närstående och den sjuke anhörige kommer att spela en 

väsentlig roll (Benzein, Hagberg och Saveman, 2011). 

 

3.2 KASAM – en känsla av sammanhang 

 

Aaron Antonovsky utvecklade på 1970 – talet en teori som utifrån ett salutogent perspektiv 

beskrev känslan av sammanhang (KASAM). Begreppet består av tre delar, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att människan antas förstå händelser 

som direkt eller indirekt drabbar han eller henne. Hanterbarhet, där individen efter förmåga 

försöker hantera händelser i tillvaron.  Meningsfullhet tar upp i vilken grad människor kan 

hantera svårigheter, att i motgångar klara att antingen finna tillvaron meningsfull eller uppleva 

att allt känns meningslöst. I vilken grad känslan av sammanhang upplevs av en person beror 

på hur begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet upplevs (Antonovsky, 2005). 
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4 PROBLEMFORMULERING 

 

Då de närstående vårdar sin sjuke anhörig som befinner sig i livets slutskede i hemmet 

upplever de situationen olika sett ur sitt perspektiv. De närståendes upplevelse av den 

palliativa vården påverkas av de egna förutsättningarna och sjukvårdspersonalens bemötande 

och kompetens. Författarna anser att det är svårt för sjukvårdspersonal att veta hur varje 

närstående upplever vården då varje individ upplever fenomen olika beroende på deras 

kunskap, livserfarenhet och förväntningar. Sjukvårdspersonal som är involverade i den 

palliativa vården behöver ha kunskap, i hur närstående upplever att vårda en anhörig i livets 

slutskede, för att kunna bemöta och stötta den närstående. 

 

5 SYFTE 

 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede i hemmet i 

Norden. 

 

6 METOD 

 

6.1 Datainsamling 

 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie vilket går ut på att systematiskt söka, 

analysera och sammanställa resultaten från vetenskapliga artiklar inom ett specifikt område 

(Axelsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2013).  

 

6.2 Inklusions - och exklussionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle baseras på studier utförda i Norden, publicerade 

på svenska eller engelska, att den palliativa vården utförts i hemmet och att patienten vårdats 

av närstående som vid tillfället var sammanboende med patient. Artiklarna skulle vara 

publicerade år 2000-2014. 

 

Exklussionskriterier var artiklar med patient eller närstående under 18 år samt palliativ vård 

som fokuserade på vård inom hospice, vårdhem eller sjukhus. Författarna exkluderade artiklar 

där det var otydligt vilken grupp av informanter som upplevelsen gällde. Det gjordes ingen 

begränsning angående anledningen till den palliativa vården eller avseende sjukdom. 
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6.3 Sökningsförfarandet 

 

Sökning av artiklarna utfördes i tre olika databaser, Cinhal, PsycInfo och Pubmed, (se bilagor 

1- 3), vilket vi ansåg passande då de fokuserar på omvårdnad. Vi utförde även manuella 

sökningar från artiklars referenslistor för att inte förbigå relevanta artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2013). Via manuell sökning fann författarna en av de inkluderade artiklarna, (se 

bilaga 4). För att bekanta sig med databaserna genomfördes provsökningar. Provsökningar 

innebär att författarna experimenterar med olika fritextord, en början är att göra en så kallad 

fritextsökning, då genereras en överblick kring relevanta sökord i förhållande till den blivande 

litteraturstudiens syfte (Friberg, 2010; Forsberg & Wengström, 2013). När vi hade gjort våra 

första sökningar framkom det att Palliative care förekom som ämnesord. Ämnesord är det ord 

som alltid är förenat med sitt specifika ämne (Östlundh, 2010). Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) kombineras fritextsökningar med booleska operatorer ”AND” och/ eller 

”OR” och /eller ”NOT”. Författarna valde att kombinera ämnesordet med fritextsökningarna 

genom ”AND”. Vidare kombinerades ämnesordet med fritextsökning där ordet home 

användes vid alla sökningar då författarna sökte artiklar som berör palliativ vård i hemmet. 

Sedan lades olika synonymer till för närstående så som spouses, family, relative och next of 

kin. Där till användes sökorden experiences och professional - family relations. Vi ansåg att 

dessa ämnes- och sökord motsvarade studiens syfte vilket var att belysa närståendes 

upplevelse av palliativ vård i hemmet. Sökningen skedde på en databas i taget och 

dokumenterades kontinuerligt. Vi valde ut 12 vetenskapliga artiklar som passade studiens 

syfte. Artiklarna som valdes var alla kvalitativa för att kunna belysa närståendes upplevelser. 

Valet av artiklar skedde genom att författarna läste titlar och abstracts, utifrån detta avgjordes 

vilka av artiklarna som stämde överens med studiens syfte och dessa lästes då i sin helhet. 

Artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades enligt exkluderingslista (se bilaga 5). 

 

6.4 Kvalitetsgranskning 

 

Författarna i studien har valt att använda sig av en granskningsmall skapad av Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) för kvalitativa artiklar. Granskningsmallen består av 15 frågor som kan 

besvaras med ”ja”, ”nej” och ”vet ej”. Författarna modifierade granskningsmallen för att göra 

den mer lätthanterlig, för att få en utgångspunkt och bestämma studiernas kvalitet utifrån en 

poängskala. Författarna behöll antalet frågor och skapade ett poängsättningssystem där ”ja” 
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gav poängen 1 poäng, svaren ”nej” och ”vet ej” gav 0 poäng, (Se bilaga 6).  

Författarna hade 12 artiklar att kvalitetsgranska. Poängen som artiklarna erhöll avgjorde sedan 

vilken kvalitet artikeln hade. Artiklar med 0-9 poäng ansågs vara av låg kvalitet, 10-12 poäng 

medel och 13-15 poäng hög kvalitet.  Författarna hade sitt syfte, sina inklusion - och 

exklusionskriterier till hands när kvalitetsgranskningen genomfördes för att se om det fanns 

avvikelser som inte uppmärksammats tidigare. 

Alla de artiklarna som författarna valt att använda sig av höll medel eller hög kvalitet. Om 

någon artikel erhållit en lägre summa poäng än medel hade den exkluderats från 

litteraturstudien. Se matris för samtliga inkluderade artiklar (Se bilaga 7). 

 

6.5 Analysförfarandet 

 

Författarna inspirerades av Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer för innehållsanalys. Vi 

analyserade datamaterialet utifrån en induktiv ansats. Forsberg och Wengström (2013) skriver 

att artiklarna bör läsas i sin helhet var för sig, för att fördjupa förståelsen kring materialet, 

vilket författarna gjorde. Analysen inleddes med att läsa artiklarnas resultat för att skapa 

förståelse för materialet och få en helhetssyn över innehållet. De delar av resultaten som inte 

svarade på studiens syfte togs bort, det kunde vara upplevelser utifrån sjukvårdspersonals eller 

den sjukes perspektiv samt där det inte framgick vilken informanten i artikeln var. Det av 

resultatet som blev kvar delades upp i utsagor. Enligt Forsberg och Wengström (2013) utgörs 

en utsaga av text, ord eller meningar, som hör samman med sitt innehåll. Vi fortsatte analysen 

genom att klippa ut utsagorna. Författarna läste utsagorna flera gånger för att säkerställa att de 

överensstämde med syftet. De utklippta lapparna med utsagor översattes sedan från engelska 

till svenska. Under denna process fick vissa utsagor en annan betydelse för författarna än 

tidigare och vissa utsagor valdes bort eftersom innehållet inte kändes relevant för 

litteraturstudiens syfte. Utsagorna kondenserades och märktes med artikelns nummer i 

matrisen. Texten som kondenserats försågs därefter med koder. En kod kan ses som en 

”etikett” vilken benämner textens innebörd, därefter samlades de koder som hörde ihop med 

sitt innehåll i kategorier (Forsberg & Wengströms, 2013). Analysen resulterade i 12 

underkategorier och 3 kategorier. 
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Exempel på analysprocess 

 

Utsaga  

 

Kondenserad 

utsaga 

Kod Underkategori Kategori 

Den emotionella effekten på 

de närstående ledde till att de 

inte vågade lämna hemmet, 

eftersom det fanns en risk att 

den sjuke plötsligt skulle bli 

sämre eller dö 

Upplevde 

rädsla över att 

lämna hemmet 

ifall den sjuke 

skulle dö 

Rädsla att 

lämna hemmet 

Att vara 

tillgänglig 

Förändrad vardag 

Till och med när de 

närstående kände sig 

överbelastad accepterade de 

bördan som helt naturlig eller 

för strävan att möta den 

sjukes önskningar. 

De närstående 

upplevde 

bördan naturlig 

och ville 

uppfylla den 

sjukes 

önskningar 

Ville uppfylla 

önskningar 

Att anta 

vårdarrollen 

Förändrad vardag  

De närstående upplever sig 

själva som huvudansvarig för 

vården av den allt mer 

beroende och döende 

patienten. De närstående 

beskriver detta som en 

komplex och krävande 

situation. 

De närstående 

upplevde sig 

huvudansvariga 

för vården 

Huvudansvariga 

för vård 

Ansvarsfördelning Sjukvårdspersonalens 

betydelse 

 

 

7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall etiska överväganden tas i beaktande innan 

arbetet med att göra en systematisk litteraturstudie inleds. Olsson och Sörensen (2011) skriver 

att studierna de valda artiklarna baseras på skall antingen vara granskade och godkända av en 

etisk kommitté eller att etiska överväganden skall vara redogjorda för. De artiklar som ingår i 

studien ska noggrant redovisas och deras resultat belysas från alla håll. Vi valde att ta med 

artiklar som antingen blivit granskade av en etisk kommitté eller där etiska överväganden 

finns beskrivna. Det resultat som svarat mot vårt syfte har plockats ut från artiklarna och 

redovisats. Författarna har inte medvetet försökt påverka resultatet i någon riktning utan efter 

bästa förmåga försökt sätta sin förförståelse åt sidan. 
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8 RESULTAT 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i livets 

slutskede i hemmet. Resultatet presenteras i underkategorier och kategorier. Under följande 

rubrik presenteras resultatet utifrån analysen av artiklarna. 

 

Tabell 1 – Kategorier och underkategorier 

 

8.1 Förändrad vardag 
 
8.1.1 Att anta vårdarrollen  

 

De närstående berättade hur de hade en önskan att göra allt för den sjuke (Milberg & Strang, 

2006). De satte alltid den sjuke i centrum för att denne skulle få en bra sista tid i livet 

(Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Fisker & Strandmark, 2007). De ville ge 

den sjuke möjligheten till god livskvalitet genom att hjälpa denne att fortsätta med sina 

tidigare intressen och sysselsättningar och betonade att de ansåg det viktigt för den sjuke att få 

möjlighet till avbräck från vardagen (Brännström et al., 2007). 

 

De närstående satte sina egna behov åt sidan för att istället fokusera på den sjuke (Appelin, 

Brobäck & Berterö, 2004; Brännström et al., 2007; Carlander, Sahlberg, Blom, Hellström & 

Ternestedt, 2010; Fisker & Strandmark, 2007; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). Detta 

gjorde att deras egna privatliv blev reducerat under vårdtiden och den närstående hade svårt 

att skilja sina egna intressen från den sjukes (Carlander et al., 2010). 

 

Kategorier Underkategorier 

Förändrad vardag Att anta vårdarrollen 

Vård i hemmet 

Att vara tillgänglig 

Hantera vardagen 

Sjukvårdspersonalens betydelse Ansvarsfördelning 

Behov av stöd  

Behov av information 

Att hjälpas åt  

Närståendes behov och känslor Känslan av trygghet 

Önskan att bli sedd 

Förmågan att räcka till  

Förbjudna tankar  
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Att sätta sina egna behov åt sidan beskrevs som en överlevnadsstrategi för att orka med 

situationen och det ansvar som vilade på de närstående (Appelin et al., 2004; Carlander et al., 

2010). Följden blev att de närstående upplevde trötthet, sömnbesvär, utmattning, stress och 

viktnedgång (Appelin et al., 2004; Fisker & Strandmark, 2007). 

 

 De närstående upplever att de inte hade något annat val än att vårda den sjuke, de föll 

naturligt in i rollen som vårdare i hemmet. De närstående som var gifta med den sjuke kände 

att de var tvungna att göra detta på grund av löften som parterna gett varandra i samband med 

äktenskap, ”tills döden skiljer oss åt” (Appelin et al., 2004). Anledningen att de närstående 

kände plikt var känslan av att ”betala tillbaka” den kärlek och omtanke som den sjuke gett den 

närstående tidigare under deras gemensamma liv (Appelin et al., 2004; Brobäck & Berterö, 

2003). Denna plikt upplevdes leda till extrajobb. I samband med att den sjuke var döende 

upplevde de närstående sig inte ha något annat val (Carlander et al., 2010; Wennman-Larsen 

& Tishelman, 2002), de kände sig tvungna att uppfylla den sjukes önskningar. Närstående 

beskrev även att vårdarrollen kändes naturlig och självklar (Carlander et al., 2010). Några av 

de närstående beskrev att de antog vårdarrollen mer eller mindre frivilligt men att det var helt 

självklart då det upplevdes som en förväntning från den sjuke. De närstående upplevde att det 

hängde på dem att den sjuke skulle vårdas i hemmet, de kände ansvar och kontroll. De kände 

en förväntning från den sjuke att utföra vården och hantera det medicinska (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Andra närstående upplevde krav på att de skulle vårda den sjuke i 

hemmet (Appelin et al., 2004; Brobäck & Berterö, 2003; Carlander et al., 2010; Fisker & 

Strandmark, 2007). Kravet upplevdes komma från den sjuke, sjukvårdspersonal, samhället 

men även från dem själva (Carlander et al., 2010). De närstående berättar att de vid tillfällen 

kände sig utnyttjade av sjukvårdspersonal och att de kände krav från dem att ta på sig rollen 

som vårdare i hemmet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Dessa krav var svåra att hantera 

(Fisker & Strandmark, 2007) och de närstående upplevde frustration och utmattning (Appelin 

et al., 2004). Kraven de närstående upplevde ledde till bråk mellan dem och den sjuke vilket i 

sin tur ledde till dåligt samvete hos den närstående (Brobäck & Berterö, 2003). 

 

8.1.2 Vård i hemmet 

 

Valet att vårda den sjuke i hemmet uppgavs bero på att sjukvården som utfördes på sjukhus 

inte upplevdes som positiv på grund av de ekonomiska nedskärningar och besparingar som 

gjorts inom sjukvården och därför inte var ett alternativ (Wennman-Larsen & Tishelman, 
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2002). Att få ha den sjuke hemma i livets slut var av stort värde för de närstående och de 

kunde då tillmötes gå den sjukes individuella val och önskningar (Fisker & Strandmark, 2007; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002) så som att få dö hemma eller att åtminstone få vara 

hemma så länge som det är möjligt. När palliativ vård skedde i hemmet hade den närstående 

inget annat val än att anpassa sig (Appelin et al., 2004; Brobäck & Berterö, 2003). Detta 

innebar förändringar i de närståendes liv känslomässigt och socialt. Deras möjlighet till vila 

och återhämtning förändrades (Appelin et al., 2004; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). 

De närstående kunde inte längre göra egna val eller utföra aktiviteter som tidigare, men 

anpassade sig till detta (Appelin et al., 2004). De beskriver att de inte varit mentalt förberedda 

på den förändring i det dagliga livet som det innebär att vårda den sjuke i hemmet (Munck et 

al., 2008). 

 

8.1.3 Att vara tillgänglig 

 

Att vårda patienten i hemmet påverkade de närståendes sociala liv, de kände sig isolerade och 

kunde inte lämna hemmet (Brobäck & Berterö, 2003; Brännström et al., 2007; Fisker & 

Strandmark, 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008). Detta upplevdes 

vara en negativ sida av den palliativa vården i hemmet (Brobäck & Berterö, 2003). Orsaken 

till att de inte kunde lämna hemmet var skuldkänslor över att lämna den sjuke ensam (Fisker 

& Strandmark, 2007) eller rädsla över att den sjuke skulle dö medan den närstående var ute 

(Brobäck & Berterö, 2003). Orsaken beskrivs även som förväntningar från sjukvårdspersonal 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010) eller från den sjuke på att alltid finnas i närheten (Munck 

et al., 2008). Att känna sig isolerad och tvungen att vara hemma hela tiden upplevs påverka de 

närståendes sociala liv och möjlighet att upprätthålla egna intressen. Det minskar dessutom 

möjligheterna att vara ute i naturen eller åka ut på landet, vilket inskränkte de närståendes liv. 

De närstående upplevde att känslan av isolering ökade i samband med att den sjuke blev 

sämre (Brännström et al., 2007). Isolering och stress ledde till känslor av maktlöshet. Rädslan 

över att se sliten och trött ut gjorde också att de stannade hemma (Fisker & Strandmark, 

2007). 

 

Att vårda den sjuke i hemmet upplevdes av de närstående som att alltid vara i tjänst, 24 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan (Appelin et al., 2004). Denna ständiga närvaro gjorde 

att de närstående upplevde sömnproblem eftersom den sjuke behövde hjälp även nattetid 

(Brännström et al., 2007; Munck et al., 2008). Sömnen och möjlighet till vila påverkades 
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negativt av att vardagsrutinerna förändrades (Appelin et al., 2004; Fisker & Strandmark, 

2007). Orsaken till sömnproblemen beskrevs även vara ångest och oro över att den sjuke 

försämras under natten (Brännström et al., 2007). De närstående försökte hantera sin känsla 

av otillräcklighet med att alltid finnas till hands (Brobäck & Berterö, 2003). 

 

8.1.4 Hantera vardagen  

 

Att kunna fortsätta med det dagliga livet och de rutiner som de närstående var vana vid var ett 

sätt att lättare kunna hantera vården av den sjuke i hemmet (Appelin et al., 2004; Brobäck & 

Berterö, 2003; Brännström et al., 2007; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Milberg & 

Strang, 2006; Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson & Friedrichsen, 2011; Wennman-Larsen 

& Tishelman, 2002). Vanor och rutiner ingav trygghet (Brobäck & Berterö, 2003). Att kunna 

vårda den sjuke i hemmet istället för på sjukhus upplevdes underlätta för de närstående att 

kunna fortsätta leva sina liv så normalt som möjligt, trots framskridande sjukdom (Brobäck & 

Berterö, 2003; Milberg et al., 2011). Vardagslivet i hemmet representerade den friska delen av 

livet (Milberg et al., 2011). För att bibehålla värdigheten som människa och inte låta 

sjukdomen ta kontrollen över hela livet eftersträvade de närstående ett så normalt liv som 

möjligt (Appelin et al., 2004). 

 

De närstående som hade möjlighet att fortsätta jobba utanför hemmet kände att detta gav 

tillfredsställelse eftersom de inte behövde ge upp sina liv helt (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 

2011). De närstående strävade efter ett normalt vardagsliv, att behålla känslan av att hemmet 

är ett hem, vilket var en ständig kamp. De ville behålla hemmets atmosfär och kunna fortsätta 

med sina tidigare rutiner. Hemmet skulle utstråla välmående och vitalitet och vara väl i 

ordning. För att uppnå detta behövde de strukturera upp förvaringen av teknisk utrustning och 

medicinska hjälpmedel (Brännström et al., 2007). Hemmet förändrades till en form av 

sjukrum med en mängd hjälpmedel, sjukhussäng och material som behövde förvaras. Detta 

löstes genom att ett rum omvandlades till förråd. Ibland upplevdes det som om hemmet var ett 

hus med svängdörrar där människor kom och gick i konstant flöde av nya ansikten (Appelin et 

al., 2004). Det var betydelsefullt att bibehålla de invanda rutinerna i hemmet, till exempel att 

gå till tvättstugan (Brännström et al., 2007) även om de var tvungna att anpassa vardagen efter 

patientens hälsotillstånd (Carlander et al., 2010).  
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Sjukvårdspersonals kompetens och hjälpinsatser påverkade möjligheten att upprätthålla 

vardagen och då det kunde upprätthållas upplevdes detta som positivt. (Milberg & Strang, 

2006). Vården av den sjuke i hemmet medförde en belastning och de närstående behövde 

avlastning för att orka med (Brobäck & Berterö, 2003; Milberg et al., 2011). Denna avlastning 

medförde att de kunde få paus från vårdandet och återfå sin styrka. De hade svårt att tillåta sig 

detta, kände skuld över att de behövde paus (Brobäck & Berterö, 2003). De närstående som 

kunde fortsätta sitt vanliga arbete upplevde att de kunde hämta styrka därifrån (Carlander et 

al., 2010). Närstående till en palliativt sjuk anhörig som vårdas i hemmet upplevde en 

konstant oro och känsla av att behöva förmedla trygghet till den sjuke. Då de inte klarade av 

att uppnå detta kände de otillräcklighet och dåligt samvete. För att kunna orka med behövde 

de ta paus från ansvaret, få avlastning av sjukvårdspersonal (Brännström et al., 2007). För att 

orka med beskriver de närstående att de hade behov av ”egentid”. Detta kunde innebära att få 

åka ensam och handla eller att fortsätta yrkesarbeta (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Avlastningen upplevdes inte enbart positivt då det störde nattsömnen för de närstående när 

sjukvårdspersonal kom hem till dem nattetid (Appelin et al., 2004). Dagar och nätter 

upplevdes dock svåra att orka med om stöd inte fanns att tillgå. Då nattvak inte erbjöds 

upplevde de närstående att de tjänstgjorde dygnets alla timmar (Borstrand & Berg, 2009).  I 

de fall då de närstående inte klarade av att bibehålla vardagsstrukturen på grund av den sjukes 

försämrade tillstånd ledde detta till utmattning hos de närstående (Fisker & Strandmark, 

2007). 

 

8.2 Sjukvårdspersonals betydelse 

 
8.2.1 Ansvarsfördelning 

 

De närstående ville ta del av den sjukes omvårdnad (Brobäck & Berterö, 2003; Milberg et al., 

2011). De upplevde det svårt att utföra nya och okända vårduppgifter kring den sjuke, att det 

var svårt att avgöra när det var dags att axla ansvar (Milberg et al., 2011).  De närstående 

upplevde att ansvaret för vården var en tung börda (Borstrand & Berg, 2009; Brobäck & 

Berterö, 2003; Brännström et al., 2007; Milberg et al., 2011; Munck et al., 2008;). De ville ta 

ansvar för så mycket som möjligt (Borstrand & Berg, 2009) när bördan blev för tung 

upplevde de frustration (Munck et al., 2008). De närstående ville minska den sjukes osäkerhet 

genom att alltid finnas till hands, för den sjuke och för sjukvårdspersonal, genom att ringa 

efter hjälp vid behov, observera symtom och behärska vårduppgifter. När de närstående 

lyckades minska den sjukes osäkerhet uppstod en tillfredställelse hos de närstående 
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(Brännström et al., 2007).  Närstående beskrev sig själva som huvudansvarig för vården i 

hemmet (Brobäck & Berterö, 2003; Carlander et al., 2010; Milberg & Strang, 2006; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002), både i relation till involveringen från 

sjukvårdspersonal och dåligt stödsystem (Milberg & Strang, 2006).  Det stora ansvaret 

upplevdes som en komplex och krävande situation (Carlander et al., 2010). De närstående 

upplevde att de hade ansvar även för sjukvårdspersonal, om de inte följde sina rutiner kände 

de närstående svek gentemot den sjuke (Borstrand & Berg, 2009). 

 

Palliativ vård i hemmet medförde extraarbete i form av vårduppgifter och omvårdnad 

(Appelin et al., 2004; Borstrand & Berg, 2009; Brännström et al., 2007; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Uppgifterna kunde vara påklädning (Appelin et al., 2004; Brännström et 

al., 2007) hjälp med medicin (Borstrand & Berg, 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010) 

tvätta, laga mat (Appelin et al., 2004; Brännström et al., 2007) och kontrollera infusioner 

(Borstrand & Berg, 2009). Extraarbete medförde att de närstående upplevde fysisk belastning 

vilket kunde försvaga deras kroppar (Brännström et al., 2007). Många av vårduppgifterna 

hade de närstående inte kompetens för (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

 

De närstående kände sig ensamma när de inte kunde dela ansvaret med någon (Brännström et 

al., 2007). Det kunde gå flera timmar då de närstående stod helt ensamma med den sjuke 

vilket medförde en känsla av ensamhet (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  Information, 

både skriftlig och muntlig, underlättade möjligheten för de närstående att dela ansvaret med 

sjukvårdspersonal (Borstrand & Berg, 2009). Det var svårt för dem att veta i vilken grad de 

hade ansvar för vården (Brobäck & Berterö, 2003). De ville ta egna beslut men samtidigt ha 

stöd av sjukvårdspersonal (Milberg & Strang, 2006). 

 

8.2.2 Behov av stöd  

 

För att de närstående skulle klara av situationen krävdes stöd från sjukvårdspersonal: 

emotionellt, praktiskt och stöd i form av information. Emotionellt stöd syftade till att 

sjukvårdspersonal fick de närstående att känna trygghet. Praktiskt stöd innefattade till 

exempel blodtransfusioner. Information bidrog till en djupare förståelse hos de närstående, till 

exempel kunde det röra sig om att förklara för den närstående att den sjuke var döende 

(Milberg & Strang, 2006). De närstående berättade att de inte hade klarat sig utan stödet från 

sjukvårdspersonal (Borstrand & Berg, 2009; Milberg & Strang, 2006), stödet var ovärderligt 
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(Fisker & Strandmak, 2007). Sjukvårdspersonal sågs som en nödvändighet för att klara av 

vården av den sjuke i hemmet (Brännström et al., 2007). De närstående upplevde att de mest 

fick praktiskt stöd från sjukvårdspersonal, de önskade att de också hade fått prata med någon, 

och att någon hade lyssnat (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). Vissa av de närstående 

upplevde att de inte fick tillräckligt med medicinskt och socialt stöd vilket gjorde att de kände 

sig maktlösa.Otydlig information och dålig vägledning medförde att de närstående kände sig 

frustrerade (Linderholm & Friedrichsen, 2010). De närstående upplevde sig vara en ersättare 

som hjälpte den sjuke när sjukvårdspersonal inte var på plats i hemmet, men kände sig sedan 

undanskjutna när sjukvårdspersonal anlände. De fick varken stöd eller information som de 

ansåg sig berättigade till (Munck et al., 2008). De uttryckte en känsla av att sjukvårdspersonal 

inte såg dem som en riktig vårdgivare, sjukvårdspersonal såg och lyssnade inte på dem 

(Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). 

 

Många närstående berättade att de inte hade förväntat sig stöd av sjukvårdspersonal 

(Borstrand & Berg, 2009; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Stödet från 

sjukvårdspersonal i hemmet upplevdes bättre än det stöd som erbjudits på sjukhuset 

(Borstrand & Berg, 2009). De flesta närstående upplevde att de fått det stöd de behövt i de 

olika situationerna (Borstrand & Berg, 2009; Munck et al., 2008). Mer stöd hade dock önskats 

gällande uppföljning (Borstrand & Berg, 2009).  

 

De närstående upplevde att brister kring organisering av stöd ledde till att sjukvårdspersonal 

inte fanns tillgänglig vid behov. Otillgänglig personal gjorde att de hade svårt att förlita sig på 

sjukvårdspersonalen och att den kompetens som krävdes skulle finnas att tillgå. Många av de 

närstående upplevde dock sjukvårdspersonal kompetent och engagerad (Fisker & Strandmark, 

2007; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 

2011). Kompetent personal medförde att de närstående kände tillit och förtroende att det 

skulle gå att hantera potentiella hot som sjukdomstillståndet medförde (Milberg et al., 2011).  

Det var betydelsefullt för de närstående att ha snabb tillgång till sjukvårdspersonal, till 

exempel via telefon (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). När sjukvårdspersonal utförde 

olika tjänster så som vårduppgifter eller avlastning upplevdes det positivt från de närståendes 

sida (Milberg & Strang, 2006). Planerade besök från sjukvårdspersonal uppskattades (Fisker 

& Strandmark, 2007). Besöken från sjukvårdspersonal tog dock mycket av de närståendes tid 

(Brobäck & Berterö, 2003). Det blev många gånger täta besök (Borstrand & Berg, 2009). 
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Familj och vänner tillhandahöll ovärderligt stöd för de närstående (Fisker & Strandmark, 

2007; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Några av de närstående uttryckte att de som 

saknade familj och vänner kunde ha ett större behov av stöd från sjukvårdspersonal 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). De närstående upplevde sig ha en egen stöttande roll, 

men att när situationen inte gick att hantera fanns sjukvårdspersonal tillgänglig vilka bar det 

övergripande ansvaret. Den sjuke litade på dem vilket medförde att de kände sig tvungna att 

ge intryck av säkerhet och styrka. Ibland låtsades de närstående att de hade kunskap inför den 

sjuke trots att de själva hade stort behov av stöd (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 

8.2.3 Behov av information  

 

Det framkom att de närstående upplevde bristande information kring vad palliativ vård 

innebar (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Sjukvårdspersonal upplevdes ovillig att diskutera vad vård i hemmet innebar och hur det 

skulle hanteras (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). När de närstående blev informerade 

blev de positivt överraskade av möjligheten att erhålla professionell vård i hemmet. Den 

bristande informationen kring palliativ vård gjorde dock att få av de närstående visste vad det 

innebar vid själva utskrivningen från sjukhuset (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Ett sätt för de närstående att få information kring vården var att vara närvarande när 

sjukvårdspersonal vårdade den sjuke i hemmet (Brobäck & Berterö, 2003). Ibland var det 

svårt att fråga sjukvårdspersonal när de närstående ville ha svar (Borstrand & Berg, 2009; 

Brobäck & Berterö, 2003) vilket var problematiskt eftersom de närstående uttryckte att de var 

tvungna att fråga om de ville veta något kring vården av den sjuke. De ville vara medvetna 

om hur prognosen såg ut och om det inträffade plötsliga förändringar i den sjukes tillstånd 

(Brobäck & Berterö, 2003). All information beskrevs dock inte som positiv utan kunde också 

upplevas som betungande för de närstående. Ibland avslöjade sjukvårdspersonal mer än vad 

de önskade höra. Generellt uttryckte de närstående att de visste det de ville veta kring 

sjukdom och prognos (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

 

De närstående upplevde att bristande information om den sjukes tillstånd förekom. 

Sjukvårdspersonal symboliserade den palliativa vården vilket bekräftade för de närstående att 

den sjuke befann sig i livets slutskede. Ibland utförde sjukvårdspersonal åtgärder som 

medförde att de närstående uppfattade den sjuke som mindre sjuk. Bristande information 

gjorde att de närstående inte kände sig införstådda i vården, de upplevde utsatthet och 
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påfrestningar. Skriftlig information om döendet borde nått de närstående tidigare och 

sjukvårdspersonalen kunde även följt upp hur informationen uppfattades (Borstrand & Berg, 

2009). Otydlig information från sjukvårdspersonal bidrog till känslor av kaos hos de 

närstående (Milberg & Strang, 2006). Otydlig information kunde medföra att det var svårt för 

de närstående att veta vem som var ansvarig för vad och vilken person som skulle kontaktas i 

olika situationer. Lättförstådd information upplevdes betydelsefull (Appelin et al., 2004).  

 

8.2.4 Att hjälpas åt 

 

Det var betydelsefullt för de närstående att känna sig delaktig i vården, det gav en känsla av 

gemenskap (Milberg & Strang, 2006; Milberg et al., 2011). Ett välkomnande från 

sjukvårdspersonal gjorde att de närstående kände att de kunde kontakta dem vid behov av 

hjälp. Då sjukvårdspersonal uttryckte att de ville kontaktas om något problem uppstod, 

upplevde de närstående det som att sjukvårdspersonal alltid stod redo att lösa problem och 

vidta de åtgärder som situationen krävde. När de närstående däremot inte välkomnades in i 

vården upplevde de en ständig kamp med sjukvårdspersonal. De upplevde att de behövde 

bevisa för sjukvårdspersonal att de behövde deras hjälp (Milberg et al., 2011). 

 

De närstående ville känna sig involverade i vården (Brobäck & Berterö, 2003; Milberg & 

Strang, 2006; Milberg et al., 2011; Munck et al., 2008), men bara om den sjuke ville det 

(Brobäck & Berterö, 2003). Ett gott samarbete mellan närstående och sjukvårdspersonal, 

innehållande god kommunikation och information om sjukdomen, lade grunden till beslut de 

närstående fattade (Appelin et al., 2004; Brobäck & Berterö, 2003).  De närstående upplevde 

sig dock sakna medicinsk information för att vara involverad i olika beslut i den sjukes vård 

(Munck et al., 2008). Sjukvårdspersonal involverade även de närstående genom att låta dem 

utföra dagliga vårduppgifter åt den sjuke. De närstående upplevde sig sakna praktisk 

utbildning i hur de till exempel skulle administrera olika mediciner. De närstående visste inte 

hur de skulle göra, kände sig hjälplösa (Brobäck & Berterö). Relationen mellan närstående 

och sjukvårdspersonal påverkade de närståendes möjlighet till involvering i vården. 

(Borstrand & Berg, 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010).  När sjukvårdspersonal avsatte 

tid och uppmärksammade de närstående kände de sig involverade i vården (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010).  
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Det var betydelsefullt för de närstående att delta i stödet för den sjuke då de ville att denne 

skulle ha det så bra som möjligt. Detta kunde möjliggöras genom att sjukvårdspersonal bjöd 

in och välkomnade de närstående i vården och stöttade dem i deras uppgifter (Milberg et al., 

2011). De närstående förlitade sig på sjukvårdspersonal. Det fanns ett bra samspel mellan de 

närstående och sjukvårdspersonal med bra kommunikation vilket tydde på hög kompetens 

från sjukvårdspersonals sida (Borstrand & Berg, 2009). 

 

Vissa situationer med sjukvårdspersonal gjorde att de närstående upplevde påfrestningar 

(Borstrand & Berg, 2009). De närståendes uppfattning kring situationen, om den ansågs 

positiv eller negativ, berodde på sjukvårdpersonalen. Gott bemötande och samarbete bidrog 

till förståelse kring situationen, utan att konflikter kring bristande information uppstod 

(Milberg & Strang, 2006). Ett gott samarbete var att sjukvårdspersonal tog ett steg fram när 

det behövdes och ett steg tillbaka när de inte behövdes (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). 

När sjukvårdspersonal inte kom på överenskommen tid utan var sena, upplevde de närstående 

otrygghet. Det kunde ske vid skiftbyten och den sjuke kunde då ha smärta länge innan 

sjukvårdspersonal anlände för att smärtlindra (Borstrand & Berg, 2009). 

 

8.3 Närståendes behov och känslor 

 
8.3.1 Känslan av trygghet 

 

Närstående upplevde  att kontinuitet hos sjukvårdpersonalen var värdefullt och att det gav 

upphov till känsla av trygghet (Appelin et al., 2004; Milberg & Strang, 2006; Milberg et al., 

2011). När de närstående behövde hjälp att hantera den sjukes situation upplevdes 

tillgänglighet hos sjukvårdspersonal tryggt (Brännström et al., 2007; Milberg & Strang, 2006; 

Milberg et al., 2011). Tillgänglighet till en rad tjänster som stöd, behandling av symptom och 

hjälp att hantera teknisk utrustning upplevdes betydelsefullt (Milberg et al., 2011; Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). Tillgång till sjukvårdspersonal dygnet runt, att kunna ringa och 

få hjälp oavsett vilken tid på dygnet det var upplevdes centralt för känslan av trygghet 

(Borstrand & Berg, 2009; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Milberg et al., 2011, 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

Förtroende och en god relation till sjukvårdspersonal (Brännström et al., 2007; Milberg et al., 

2011), att de var införstådda med de närståendes och den sjukes situation (Milberg et al., 

2011), upplevdes oumbärligt för att palliativ vård i hemmet skulle kännas tryggt (Borstrand & 
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Berg, 2009; Brännström et al., 2007; Milberg et al., 2011). Individuellt anpassad information 

om vad vårdarrollen innebar, sjukdomsförlopp och vad de närstående kunde bidra med 

understödde känslan av trygghet, det innebar att de närstående fick möjlighet att förbereda sig 

både själsligt och praktiskt vilket medförde att den palliativa vården hemma upplevdes som 

ett tryggt och säkert alternativ (Appelin et al., 2004; Milberg et al., 2011). 

 

8.3.2 Önskan att bli sedd 

 

I samband med att de närstående vårdade den sjuke i hemmet beskrevs upplevelser av 

utanförskap (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Brobäck & Berterö, 2003; Milberg et al., 

2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Fisker & Strandmark, 2007). De närstående beskrev 

känslan av att inte bli hörda eller bekräftade som riktiga vårdgivare, all fokus låg på den 

sjuke, sjukvårdspersonal visade inget intresse för de närstående (Brobäck & Berterö, 2003; 

Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011). Ingen i vårdpersonalen frågade hur de närstående 

mådde (Brobäck & Berterö, 2003). Känslor av utanförskap, otillräcklighet och ensamhet 

upplevdes av de närstående då sjukvårdspersonal inte efterfrågade deras åsikter trots att de 

ansåg sig ha bäst kunskaper om den sjuke. De närstående ville bli sedda som en del i teamet 

av sjukvårdpersonal (Brobäck & Berterö, 2003). Då sjukvårdspersonal inte uppmärksammade 

de närstående kände de osäkerhet och hopplöshet, de kände sig även avvisade och ovälkomna 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2011). På grund av att de närstående inte 

kände sig uppskattade höll de sig i bakgrunden vilket ledde till att de kände sig osynliga och 

att deras vårdarroll var oviktig (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Det framkom att de 

närstående upplevde sig som den viktigaste vårdgivaren (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 

2011). Det var av stor vikt att delta i vården, det gjorde att de närstående kände sig behövda 

(Milberg & Strang, 2006).  Om sjukvårdspersonal inte uppmärksammade de närståendes 

önskan om att vårda den sjuke i hemmet uppstod påfrestningar (Borstrand & Berg, 2009). 

 

De närstående ville ses som en individ med kunskap och resurser (Hunstad & Foelsvik 

Svindseth, 2011; Milberg & Strang, 2006). De ville att sjukvårdspersonal skulle 

uppmärksamma dem som ett betydelsefullt stöd för den sjuke. När samtalen mellan de 

närstående och sjukvårdspersonal hade familjen i centrum kände de närstående sig 

uppmärksammade. De upplevde att sjukvårdpersonalen hade lyssnat till deras tankar och 

funderingar vilket resulterade i en relation fylld med respekt, engagemang och hjälpsamhet 

(Milberg & Strang, 2006). När de närstående kände sig utanför och ouppmärksammade 
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medförde det känslor av maktlöshet vilket inte skapade någon relation mellan de närstående 

och sjukvårdspersonal (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Samtal mellan närstående och 

sjukvårdspersonal, där det fanns gott om tid, var betydelsefulla (Borstrand & Berg, 2009).  

 
8.3.3 Förmågan att räcka till  

 

De närstående ville uppfylla den sjukes önskningar, till exempel att få stanna i hemmet 

oavsett sjukdomsförlopp (Milberg et al., 2011). Att ta hand om den svårt sjuke var något de 

närstående inte var vana vid, de upplevde förvirring och uttryckte tvivel över den egna 

förmågan att klara av vårdarrollen. De visste inte hur de skulle hjälpa den sjuke, om de skulle 

orsaka mer skada än nytta, vilket utlöste känslor av oro och osäkerhet (Appelin et al., 2004; 

Brobäck & Berterö, 2003; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Linderholm & Friedrichsen, 

2010). När den palliativa vården blev allt för påfrestande, och de närstående inte längre 

mäktade med att vårda den sjuke uppkom en känsla av svek och att inte räcka till. Det 

betungande ansvaret för den sjukes vård fick de närstående att reflektera över om deras 

kompetens och resurser var tillräckliga för att klara situationen (Appelin et al., 2004; Brobäck 

& Berterö, 2003; Fisker & Strandmark, 2007; Milberg & Strang, 2006; Munck et al., 2008). 

Det förväntades att de skulle ha kunskap om och kunna hantera den palliativa vården och 

saker som teknisk utrustning i hemmet (Appelin et al., 2004; Borstrand & Berg, 2009). 

Känslan av otillräcklighet ökade när de närstående inte kunde leva upp till de krav som 

ställdes dem (Brobäck & Berterö, 2003; Munck et al., 2008). 

 

Förväntningarna på de närstående i samspel med sjukvårdspersonal fick dem att känna 

osäkerhet. Känslor av osäkerhet och vanmakt ökade när sjukvårdspersonal visade ointresse, 

var avvisande när hjälp efterfrågades eller saknade kännedom om de närståendes och den 

sjukes situation (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg et al., 2011). Det fanns tillfällen 

när de närstående upplevde att sjukvårdspersonalen förväntade sig att de kunde mer än de 

gjorde (Carlander et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010). När de inte fick 

undervisning i när och hur en omvårdnadsåtgärd skulle utföras, eller otillräcklig information 

om den sjukes situation, kände de sig otillräckliga (Appelin et al., 2004; Brobäck & Berterö, 

2003). 

 

Vården hemma i livets slutskede upplevdes svår, den sista tiden när den sjukes tillstånd 

förvärrades upplevde de närstående att de levde i osäkerhet (Appelin et al., 2004; Linderholm 

& Friedrichsen, 2010) utan att veta vad som skulle hända i framtiden (Appelin et al., 2004). 
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När det stod klart att ingen behandling längre fanns för den sjuke drabbades de närstående av 

krisreaktion och tappade verklighetsuppfattningen (Fisker & Strandmark, 2007). Närstående 

upplevde sig otillräckliga när de såg den sjuke lida och inte kunde göra något för att lindra 

symptom (Fisker & Strandmark, 2007; Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011; Milberg & 

Strang, 2006; Milberg et al., 2011; Munck et al., 2008). När de närstående upplevde att de inte 

hade gjort tillräckligt för den sjuke uppkom känslor av skuld och att inte finnas till (Milberg 

& Strang, 2006, Milberg et al., 2011).  

 

8.3.4 Förbjudna tankar 

 

I sina försök att uppnå jämvikt i tillvaron upplevde de närstående att de rörde sig fram och 

tillbaka mellan en rad olika känslor (Carlander et al., 2010; Fisker & Strandmark, 2007). 

Vissa närstående upplevde tillfällen av att inte vara sig själva när de fick behärska sig för att 

behålla kontrollen, misslyckades de med detta kände de sig otillräckliga (Carlander et al., 

2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Påfrestningen att alltid visa den sjuke hänsyn, stå ut med dennes pendlande humör och låtsas 

som ingenting skapade känslor av frustration (Appelin et al., 2004; Brobäck & Berterö, 2003; 

Carlander et al., 2010), irritation (Appelin et al., 2004) och att vara uttråkad (Carlander et al., 

2010). Den stressfyllda situationen hanterades med strategier som att lägga locket på sina 

känslor eller gå undan ett tag för att få utlopp för dem (Brobäck & Berterö, 2003). Ibland när 

situationen kändes tung och outhärdlig dök otillåtna tankar och känslor upp, något som 

upplevdes som tabu. Tankar på att utöva våld mot andra i den närståendes närhet, eller att till 

och med förkorta den sjukes liv för att stoppa dennes lidande dök upp. Detta gav upphov till 

en känsla av förtvivlan och upplevdes som något som inte anstod en god vårdare (Carlander et 

al., 2010).  

 

9 DISKUSSION 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Vi anser oss ha ett tydligt sök– och analysförfarande i vår litteraturstudie. Sökförfarandet har 

redovisats med tabeller och analysförfarandet har ett exempel på hur författarna har gått 

tillväga i analysprocessen. Brister finns att finna, diskussioner kring val genom hela 

genomförandet av vår studie resulterade i att svagheter och styrkor lyftes fram. Författarna 

upplever att de utvecklats under arbetets gång och kan se att de skulle utfört arbete annorlunda 



  
 

22 

 

om de i dag skulle göra om det. Vi har nu bättre kunskap i sökförfarande och anser därför att 

de lättare fått fram relevant forskning och även troligtvis hittat fler artiklar som passar syftet 

om sökningen gjorts i dag. 

 

Det syfte vi först formulerade visade sig vid provsökning vara för brett, enligt Friberg (2010). 

Provsökningarna och litteratur kring ämnet hjälpte oss att finna ett mer passande syfte vilket 

medförde begränsningar i form av inklusions – och exklusionskriterier.  

 

När litteraturstudiens syfte formulerades använde vi oss av ordet ”upplevelser”. Begreppet 

översattes sedan till engelska för få artiklar relevanta till studiens syfte. Vid läsning av 

abstrakt och fulltext på olika artiklar hittade författarna endast kvalitativa artiklar som stämde 

överens med litteraturstudiens syfte. De artiklar som valdes var därför endast kvalitativa, 

vilket kan ses som en svaghet som kan minska resultatets trovärdighet (Axelsson, 2012). Både 

Friberg (2011) och Forsberg och Wengström (2013) beskriver kvalitativ forskning som en 

ingång in i individers livsvärldar och därmed ett sätt att få en förståelse kring upplevelser. Vi 

upplever dock att vi fått en bred grund gällande artiklarnas innehåll eftersom resultatet 

redovisade olika aspekter på upplevelserna, likheter och skillnader. Vi anser att 

litteratursökningens systematik styrks genom att samma artiklar återkommer i flera databaser 

och sökningar. Artikelsökningen genererade flertalet artiklar vilka vi ansåg svara på studien 

syfte då abstraktet lästes, men dessa fanns inte tillgängliga för läsning i fulltext och kom 

därmed inte med i litteraturstudien. Enligt Lundman och Hällberg Graneheim (2012) ökar 

trovärdighet och giltighet om alla artiklar svarar an mot syftet och lyfter fram det aktuella 

ämnet. Vi hade även begränsningen att sökningen bara fokuserade på artiklar med svensk 

eller engelsk text, vilket kan ha medfört att relevant forskning relaterat till litteraturstudiens 

syfte förbigåtts.  

 

Vi valde att begränsa vår sökning geografiskt till studier genomförda i Norden. 

Begränsningen gjordes för att författarna ansåg att de nordiska länderna har liknande 

sjukvård. Litteraturstudien har svagheter gällande överförbarhet på länder som inte har 

liknande sjukvård men styrka vid överförbarhet i Nordiska länder.  

 

En annan begränsning för litteraturstudien var att artiklar endast valdes ut om de var 

publicerade mellan år 2000-2014. Begränsningen gjordes eftersom vi ansåg det lämpligt att 

fokusera på 2000-talet för att få ett aktuellt resultat som samtidigt var hanterbart. Svagheten 
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med begränsningen är att relevanta artiklar äldre än år 2000 kan ha förbigåtts. Hade sökningen 

skett med årtal längre bak i tiden anser vi att de närstående i studierna eventuellt uttryckt 

brister med vården som idag är åtgärdade. Litteraturstudien speglar aktuell vård och kan 

förbättra den existerande vården genom en överblick av de närståendes upplevelser av 

palliativ vård i livets slutskede på 2000-talet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör en 

litteraturstudies resultat gå att applicera till kliniska verksamheter, vilket författarna anser 

studien kan och ska ses som ett redskap till dagens sjukvårdspersonal i Norden. 

 

Deltagarna i artiklarna var av spridda åldrar och olika kön (se bilaga 7).Valet att visa de vuxna 

närståendes perspektiv gjordes för att författarna ansåg att barn upplever och beskriver 

situationer annorlunda gentemot vuxna. Skulle barns upplevelser inkluderas skulle resultatet 

skilja sig anser vi, samtidigt skulle resultatet fått bredd och djup med barns upplevelse 

inkluderat. Vi övervägde våra möjligheter och valde till slut att exkludera personer under 18 

år eftersom de ansågs mindre involverade i palliativ vård i livets slutskede än personer över 

18 år. Syftet i litteraturstudien speglar hur palliativ vård i livets slutskede upplevs, inte 

upplevelsen av att patienten är döende. 

 

 Trots de svagheter inklusions – och exklusionskriterierna medfört anser vi att de var 

nödvändiga. Genom att begränsa och beskriva kontexten på studien ökar studiens 

överförbarhet (Polit & Beck, 2010). Även Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver 

om överförbarhet. De menar på att det är läsaren som ska kunna avgöra om resultatet är 

överförbart till en annan kontext. Författarna anser att läsaren bäst gör det genom att ha en 

tydligt beskrivning av urval och datainsamling. 

 

 Flertalet av artiklarna som lästes i fulltext innehöll flera perspektiv, det vill säga, det var 

upplevelser från sjukvårdspersonal, patient och närstående. Det gjorde det svårt att avgöra 

vems upplevelser som beskrevs i artiklarnas resultat. De artiklar där perspektivet inte gick att 

avgöra exkluderades (se bilaga 5).  

 

Författarna har inte engelska som modersmål men anser sig besitta goda kunskaper i engelska 

språket. Trots detta kan vi omedvetet ha översatt felaktigt eller feltolkat artiklarnas resultat. Vi 

försökte att minimera risken för översättningsfel genom att använda uppslagsverk och 

diskutera sinsemellan tills konsensus uppnåtts. En felaktig översättning eller feltolkning kan 

också ha styrts av vår förförståelse. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att 
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förförståelsen, det vill säga våra tidigare erfarenheter och kunskaper, kan påverka resultatet. 

Enligt Polit och Beck (2010)  kallas det forskartriangulering när två eller tre forskare 

oberoende av varandra genomför analysprocessen, vilket ökar en studies trovärdighet. 

Författarna förde diskussioner kring sin förförståelse vid läsning i fulltext, analys och 

sammanställning av resultat tills konsensus uppnåddes vilket minskade eventuella 

feltolkningar. Författarna i denna studie var medvetna om sin förförståelse och var tre i 

analysprocessen. 

 

Kvalitetsgranskningen gjorde vi var för sig för att sedan jämföra vårt resultat med varandra. 

Det fördes sedan en diskussion kring hur vi hade resonerat om någon fråga hade olika svar av 

någon av författarna. Författarna strävade efter konsensus kring svaren på frågorna på 

granskningsmallen gällande alla artiklar. Genom att vara överens om svarspoängen ökade 

trovärdigheten (Lundman & Hällberg Graneheim, 2012). 

 

9.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att belysa de närståendes upplevelser av att vårda en palliativt sjuk anhörig 

som befinner sig i livets slutskede i hemmet. Analysen resulterade i tre kategorier: Förändrad 

vardag, Sjukvårdspersonals betydelse och Närståendes behov och känslor. Resultat som 

framkom vid analysen visar att sjukvårdspersonals stöd påverkade de närståendes förmåga att 

klara av vårdandet i hemmet och att de närstående hade behov av att känna sig delaktiga. De 

satte sina egna behov åt sidan för att ge den sjuke så bra vård som möjligt och kunna hantera 

situationen. De närstående upplevde vårdandet i hemmet som tungt vilket påverkade deras 

egen livskvalitet. 

 

Resultatet visade att de närstående och den sjuke tillsammans valde att den sjuke skulle 

vårdas i hemmet då de hade en föreställning om att vården på sjukhus inte höll samma 

kvalitet. De trodde att sjukvårdspersonal på grund av ekonomiska nedskärningar hade svårt att 

tillgodose den sjukes behov. Detta finner vi stöd i då Eriksson och Lauri (2000) skriver att 

vården på sjukhus upplevs bristfällig. Vi tror att de närstående har lättare att acceptera de 

brister som förekommer i samband med vården, om de vårdar den sjuke i hemmet, än om den 

sjuke vårdas på sjukhus. Anledningen tror vi är att de närstående känner sig trygga i hemmet 

och ser hemmet som en resurs för att hantera motgångar. 
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I resultatet framkom det att de närstående strävade efter att upprätthålla sina rutiner och på så 

vis kunna leva som tidigare. Dahlberg och Segesten (2013) skriver att då något stort inträffar, 

exempelvis sjukdom, hotas tryggheten. Händelser som upplevs hota den välkända vardagen 

förändrar individens livsvärld. I SOU (2001:6) skrivs det om vårdmiljö, det vill säga, 

omgivningens inverkan på vården. Vårdmiljön innefattar bland annat att de närstående bör ges 

möjlighet att fortsätta med sina intressen och ha möjlighet till avskildhet om så önskas. 

Resultatet påvisar att de närstående känt sig isolerade hemma vilket påverkat deras möjlighet 

att utöva egna intressen. De uttryckte också att det var svårt att finna ”egentid”. Enligt Wijk 

(2004) är det hälso- och sjukvården och socialtjänsten som har ansvaret att en god vårdmiljö 

erhålls. Vi vill genom detta påvisa att upplevelserna från de närstående indikerar att det finns 

brister i vårdmiljön. Brister gällande vårdmiljö är av stor vikt då Socialstyrelsen (2001:6) 

menar att en bristande vårdmiljö kan inverka negativt på upplevelsen av både situationen och 

vården. Dahlberg och Segesten (2013) skriver att yttre trygghet kan påverkas genom 

omgivande faktorer så som materiella ting, förtroendefulla relationer, kunskap eller kontroll. 

Vi uppfattar det som att vårdmiljön även påverkar de närståendes upplevelse av trygghet.  

 

I resultatet framgår det att de närstående värnade om att bevara hemmet som ett hem. Teknisk 

utrustning förstörde intrycket av att allt var i sin ordning och vårdandet störde de vardagliga 

rutinerna. De närstående beskrev att det var lättare att kunna hantera situationen om vardagen 

upprätthölls. Dahlborg-Lyckhage och Lindahl (2013) menar att hemmet symboliserar trygghet 

i palliativ vård genom att patienten och de närstående känner sig hemvana. Vi anser att 

hemmet symboliserar en välbekant omgivning vilket ger en trygg vårdmiljö. Enligt 

Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2005) kan bekanta föremål och omgivningar göra att 

de närstående kan ta sina tankar bort från situationen med den sjuke. Larm, skrik och 

främmande röster på sjukhus gör att det är svårt att bibehålla sin egen rytm och finna lugn. Vi 

anser att det är angeläget att sjukvårdspersonal är medvetna om de närståendes känslor kring 

hur deras hem påverkas av teknisk och medicinsk sjukvårdsutrustning. Genom att 

sjukvårdspersonal bär denna kunskap med sig anser författarna att sjukvårdspersonal kan 

anpassa sitt arbete efter kontexten och påverka de närståendes upplevelse av den palliativa 

vården i livets slutskede. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att de närstående satte sina egna behov åt sidan för att kunna 

fokusera på patienten, deras privatliv förändrades under vårdtiden och de hade svårt att 

särskilja sina behov från den sjukes. I resultatet framkommer att vissa närstående upplever 
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sömnbesvär som ett problem. Enligt Maslow (1970) är de primära behoven så som att äta och 

sova det första en människa måste tillgodose. Vi uppfattar det som att de närstående sätter 

dessa primära behov åt sidan för att ta hand om den sjukes behov. Maslow (1970) visar att en 

individ inte kan gå vidare på trappan om de inte uppfyllt ett steg, vilket innebär att de 

närstående som inte tillgodoser sina primära behov inte kan känna trygghet eller behov av 

social samvaro. Vi har läst en artikel som är gjord före år 2000, som visar på samma resultat, 

vilket vi anser stärker fyndet att närstående som vårdar en palliativt sjuk anhörig i hemmet 

sätter sina behov åt sidan (Andershed & Ternestedt, 1998). Då både äldre och nyare forskning 

påvisar att de närstående sätter sina behov åt sidan för att vårda den sjuke anser vi att denna 

upplevelse är kopplad till palliativ vård i livets slutskede, att den förekommer oavsett 

tidsaspekt. Vi anser inte att de närståendes känsla av att de måste sätta sina behov åt sidan 

tagits på allvar av sjukvårdspersonal, då samma känslor fortfarande kvarstår enligt vår studie. 

Enligt Cerza Kolf (2001) behöver vårdgivare, i detta fall den närstående, ta hand om sig själv 

för att kunna hjälpa någon annan. De närstående bör äta, sova och ta pauser för att orka med 

arbetet psykiskt. Vi vill lyfta fram att de närstående kan behöva uppmuntras till att ta hand om 

sin egen hälsa i samband med vården.  

 

Resultatet visar de närståendes behov av delaktighet i vården av den sjuke. För att de ska 

kunna känna sig delaktiga måste sjukvårdspersonal bjuda in och göra detta möjligt. 

Anledningen till att de kände ett behov av delaktighet var att de ville veta vad som pågick 

med den sjuke. Antonovsky (2005) skriver om behovet av att känna sammanhang, där 

hanterbarhet innebär att människan har skaffat sig tillräckligt med resurser för att hantera 

situationen. Sjukvårdspersonal skapar även begriplighet genom att bjuda in de närstående att 

delta i vården och utbildar dem om vårduppgifter, sjukdomsförlopp och symptomlindring. På 

så vis kan de göra tillvaron för de närstående mer begriplig och hanterbar. Dunér och 

Blomqvist (2011) skriver att de närstående har en framstående uppgift i omvårdnaden av den 

sjuke och det är av värde att öka deras kunskaper kring den sjukes tillstånd.  

 

Resultatet påvisar att vissa av de närstående upplevde sig få otydlig information, vilket gav 

upphov till kaos och osäkerhet. När de närstående inte vet vem som är ansvarig eller vilken 

person som ska kontaktas i olika situationer beror det på bristfällig information. Det framgick 

att de närstående upplevde brister gällande information kring palliativ vård och 

sjukdomstillstånd. Socialstyrelsen (2013) skriver att adekvat information till närstående är en 

av hörnstenarna inom palliativ vård. Antonovsky (2005) beskriver hur människan behöver få 
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tillgång till de resurser som behövs för att kunna klara av en situation, uppleva hanterbarhet.  

Vi anser att information kan ses som en resurs för de närstående att använda för att hantera 

situationen. Enligt Andreassen, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) framgår det att för 

att kunna lära sig och förstå den sjukdom som den sjuke drabbats av behöver de närstående få 

information. Det betyder att de närstående får förlita sig på experter, det vill säga, 

sjukvårdspersonal. När sjukvårdspersonal brast i sin förmåga att ge information till de 

närstående vände sig de närstående till andra informationskällor, exempelvis internet, som 

inte alltid var uppdaterat eller korrekt. Vi anser att det finns en risk att närstående använder 

sig av internet för att söka information om de inte får adekvat information av 

sjukvårdspersonal, vilket framgår i studiens resultat att de närstående upplever. I Andreassen 

et al. (2005) bidrog felaktiga informationen till att de närstående blev oroliga i onödan. Vi 

anser att informationsbehovet bör tillgodoses av sjukvårdspersonal för att minska risken att de 

närstående får felaktig information. Sjukvårdspersonal bör vara medvetna om att de 

närstående inte alltid har samma kritiskt tänkande som den utbildade sjukvårdspersonalen 

(Stenbock-Hult, 2004). Sjukvårdspersonal får utbildning i att kritiskt granska informations 

innehåll, källa och bakgrund (Socialstyrelsens, 2005). Resultatet påvisar också att vissa 

närstående inte upplever all information som positiv. Ibland kan sjukvårdspersonal avslöja 

mer om den sjuke och sjukdomen än önskat. Vi vill med detta förmedla att behovet av 

information är individuellt, det varierar beroende på vilka tidigare upplevelser och kunskaper 

de närstående besitter.  

 

Resultatet visade genomgående att stöd ansågs betydelsefullt för de närstående. Dock 

påvisade de närstående skillnader i upplevelse av stöd, då vissa ansåg att de fått det stöd de 

efterfrågat medan andra upplevde stödet bristande. Vi anser att dessa skillnader beror på dels 

sjukvårdspersonals olika bemötande och kompetens men även de närståendes olika livsvärld. 

De närstående har olika erfarenheter från tidigare situationer i livet, beroende på ålder, yrke, 

kön och händelser man råkat ut för. Dahlberg och Segesten (2013) säger att varje persons 

livsvärld är individuell och färgas av upplevelser som genomgåtts i livet vilket gör att de 

upplever situationen olika. Detta anser vi vara viktigt kunskap för sjukvårdspersonal att bära 

med sig. Vi vill uppmärksamma sjukvårdspersonal att det krävs ett individanpassat stöd för att 

tillgodose varje närståendes behov. Studiens resultat visar att de närstående i många fall 

upplevde sjukvårdspersonal som kompetent och att de fått det stöd som de behövt. I andra fall 

upplevde de närstående istället att sjukvårdspersonals bristande kompetens var en bidragande 

orsak till att de upplevt svårigheter med att vårda den sjuke i hemmet. Wallerstedt och 
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Andershed (2007) skriver att sjukvårdspersonalen i stället härleder dessa svårigheter till att de 

har ont om tid och bristande resurser. Vi anser att genom att göra dessa båda grupper 

observanta av deras respektive föreställningar kan de lättare förstå varandra och på så vis 

förbättra relationen dem i mellan. 

 

I resultatet framgick det att de närstående upplevde sig som den huvudansvariga för vården i 

hemmet. Öhman och Söderberg (2004) skriver att de närstående känner sig ansvarig även om 

den sjuke är på sjukhus. Det framgick att de inte litade på att sjukvårdspersonal tog hand om 

den sjuke i samma mån som de gjorde hemma. Vi vill med detta belysa att närstående 

upplever sig huvudansvarig för den sjuke oavsett om denne befinner sig på sjukhus eller i 

hemmet. Vår åsikt är att detta förklarar hur de närstående, trots den stora belastningen som 

vårdandet av den sjuke innebär, klarar av sin uppgift då detta ger de närstående en känsla av 

meningsfullhet. Antonovsky (2005) beskriver hur människan genom att känna en mening med 

det jobbiga som sker, ändå klarar av att hantera situationen. Detta känner individen genom att 

kunna vara engagerad i något som betyder mycket. Vi anser att de närstående kan uppleva 

meningsfullhet genom att ta ansvar för vården av sin anhörige.  

 

Resultatet visade att de närstående upplevde sig inte bli sedda som riktig sjukvårdspersonal 

och ansåg att deras resurser med kunskap om den sjuke inte blev uppmärksammat. Detta 

ledde till en känsla av utanförskap och osäkerhet. De närstående upplevde själva att de var 

den viktigaste vårdgivaren i och med den kunskap de besatt om den sjuke. Vi anser att då de 

närstående upplever sig åsidosatta i sitt eget hem ifrågasätter de sin självbild vilket påverkar 

deras livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2013). Enligt Cerza Kolf (2001) är vårdgivarrollen ofta 

otacksam för det är sällan den vårdande närstående får frågan ”hur mår du?”. Känslan att inte 

bli sedd är vanligt förekommande eftersom övriga inte uppfattar vilken börda vårdgivarrollen 

medför. Otacksamhet från omgivningen beror inte på brist på uppskattning utan på okunskap 

från både patient, sjukvårdspersonal och övriga personer. I resultatet uttryckte de närstående 

att de höll sig i bakgrunden för att osynliggöra sig som vårdgivare, då de inte kände sig 

viktiga när de inte kände uppskattning. Enligt vår åsikt bör den närstående uppmärksammas i 

sin vårdarroll av sjukvårdspersonal genom visad uppskattning och uppmuntran. 

 

Resultatet visade på skillnader i de närståendes upplevelse av den palliativa vården. Ett 

exempel är att vissa närstående upplevde sjukvårdspersonalens täta besök som en trygghet, de 

kände att de alltid fanns till hands och kunde ge stöd. Andra såg detta som en begränsning i 
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vardagslivet, de täta besöken upptog för mycket tid. Vi anser att dessa skillnader kan ha flera 

orsaker. Dels kan det vara en organisatorisk orsak, att sjukvårdspersonalen lägger upp sitt 

arbete på olika sätt. En annan orsak kan vara den sjukes tillstånd, då försämring resulterar i 

högre belastning och därmed mer frekventa besök av sjukvårdspersonalen. Troligast anses 

dock skillnaden i upplevelsen vara då alla, enligt Dahlberg och Segesten (2013), har olika 

livsvärld, alla bär med sig olika erfarenheter, kunskaper och förväntningar. Vår slutsats av 

dessa fynd är att sjukvårdspersonalen behöver se till varje individs livsvärld och vara 

medveten om att alla upplever ett fenomen ut efter sina egna förutsättningar. Genom att 

sjukvårdspersonalen har denna kunskap med sig anser författarna att relationen mellan 

närstående och sjukvårdspersonal kan förbättras och därmed förbättra den palliativa vården i 

livets slutskede. Vidare anser vi att sjukvårdspersonalens kompetensutveckling är viktig för 

att kunna stötta de närstående. Enligt Socialstyrelsen (2005) är det sjukvårdspersonals ansvar 

att hålla sig uppdaterad och söka adekvat information för att kunna utvecklas inom sitt yrke. 

 

10 SLUTSATS 

 

Resultatet visade på att närståendes upplevelser av palliativ vård i livets slutskede fokuserade 

på ansvar, stöd och delaktighet. Det är viktigt att sjukvårdspersonal ser de närstående som en 

resurs att räkna med. Ett gott bemötande och inbjudan att delta i vården är essentiellt för att 

samspelet dem emellan ska bli så tillfredställande som möjligt.  Individanpassad information 

efter de behov de närstående har gällande behandling, sjukdomsförlopp och 

omvårdnadsuppgifter är av stor vikt för att de närstående ska känna delaktighet. Tillgång till 

stöd, information och delaktighet i vården gav upphov till trygghet. 

Under arbetet med studien väcktes tankar hos författarna om hur närståendes tidigare 

upplevelser i livet kan göra dem mer eller mindre rustade för att ta ansvar för den palliativa 

vården. Vidare forskning inom detta område vore intressant.  
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Bilaga 2  

Sökhistorik PsycInfo 20141007 - 20141022 (Limiters: publicerade år 2000-2014, 

abstract, peer-reviewed, fulltext). 

 

PsycInfo Ämnesord och 

fritextsökning 

Med 

limiters 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valt 

artiklar 

Nr i 

matris 

S1 DE Palliative care 4171      

S2 DE Palliative care AND 

home 

1370      

S3 DE Palliative care AND 

home AND spouses 

26 26 3    

S4 DE Palliative care AND 

home AND relatives 

103 103 7 1 1 Nr.5 

S5 DE Palliative care AND 

home AND family 

624      

S6 DE Palliative care AND 

home AND next of kin 

13 13 3    

S7 DE Palliative care AND 

home AND professional – 

family relations 

0      

S8 DE Palliative care AND 

home AND experiences 

341      

S9 DE Palliative care AND 

home AND experiences 

AND family 

179 179 6 1 1 Nr.8 

 

 

DE = "Subjects (exact)" 
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Bilaga 3  

Sökhistorik Pubmed 20141007 - 20141022 (Limiters: publiceringsår 2000-2014, 

abstract, reviewed och free fulltext). 

 

Pubmed Ämnesord och fritextsökning Med 

limiters 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valt 

artiklar 

S1 Palliative care 4554     

S2 MAJR Palliative care 2018     

S3 MAJR Palliative care AND 

home 

128 128 27   

S4 MAJR Palliative care AND 

home AND spouses 

0     

S5 MAJR Palliative care AND 

home AND relatives 

45 45 13   

S6 MAJR Palliative care AND 

home AND family 

41 41 11   

S7 MAJR Palliative care AND 

home AND next-of-kin 

0     

S8 MAJR Palliative care AND 

home AND professional-family 

relations 

6 6 4   

S9 MAJR Palliative care AND 

home AND experiences 

2 2    

 

 

 

 

MAJR = MeSHterm med betydelsen "Major importance in an article" 
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Bilaga 4  

One search (manuell sökning via valda artiklars referenslistor)  

 

One search Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Valt 

artiklar 

Nr i 

matris 

One search 

141007 

1 1 1 0  

One search 

141014 

3 3 3 1 Nr.6 

One search 

141015 

5 5 3 0  
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Bilaga 5 

Exempel exkluderingslista Cinahl (I PsycInfo och Pubmed exkluderades inga artiklar) 

Artiklarna nedan exkluderades vid komplett läsning av artikeln under 

sökningsförfarandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr Titel  Exklusionsorsak 

1 Spouses' grief before the patient's death: 

retrospective experiences related to 

palliative home care in urban Sweden. 

Träffar inte vårt syfte, fokuserar mestadels 

på sorgarbete. 

2 Health-promoting conversations about 

hope and suffering with couples in 

palliative care 

Träffar inte vårt syfte, fokuserar på 

hälsofrämjande samtal. 

3 Conflicts of interest: experiences of close 

relatives of patients suffering from 

amyotrophic lateral sclerosis.  

Artikelns resultat innehåller enbart citat 

vilket I vårt fall inte är användbart. 

4 Reactions of primary caregivers of frail 

older people and people with cancer in the 

palliative phase living at home. 

Närstående är inte samboende med 

patienten. 

5 Evaluation of advanced home care (AHC). 

The next-of-kin's experiences. 

Träffar inte vårt syfte, fokuserar på 

vårdteamet och inte vården. 

6 Primary caregivers of cancer patients in the 

palliative phase: a path analysis of 

variables influencing their burden. 

Vården sker inte i hemmet. 

7 Next-of-kin’s conceptions of medical 

technology in palliative homecare. 

Närstående inte sammanboende med 

patienten och merparten hade inte tillgång 

till ett palliativt team. 

8 The perspective of bereaved family 

members on their experiences of support in 

palliative care. 

Träffare ej syftet. Fokuserar på tiden efter 

dödsfallet och behovet av stöd då. 

9 Who is the key worker in palliative home 

care? 

Träffar ej syftet. Beskriver vem som utsetts 

som huvudansvarig för vården i hemmet. 

http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6nrkewqK1KrqeyOLSwsUq4qLE4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLuntE%2bwrrRJsK6vPurX7H%2b76fQ%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhruorkixprZMsqqwPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=112
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6nrkewqK1KrqeyOLSwsUq4qLE4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLuntE%2bwrrRJsK6vPurX7H%2b76fQ%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhruorkixprZMsqqwPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=112
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iwT7Wk63nn5Kx94unxfb6nrkewqK1KrqeyOLSwsUq4qLE4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLuntE%2bwrrRJsK6vPurX7H%2b76fQ%2b4ti7e7bepIzf3btZzJzfhruorkixprZMsqqwPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&hid=112
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Bilaga 6 

 

Modifierad mall för kvalitetsbedömning av artiklar med kvalitativ metod enligt 

Willman, Stoltz & Bahtsevanis (2011) riktlinjer - Protokoll för kvalitetsbedömning 

 

Beskrivningen av studien 

 

1. Tydlig avgränsning/problemformulering?  

 

2. Patientkarakteristiska (Antal, ålder, Man/Kvinna) 

 

3. Är kontexten presenterad?  

                                                                                                       

4. Etiskt resonemang?  

                                                                                                                  

Urval 

5. Relevant? 

6. Strategiskt? 

 

Metod för 

7. Urvalförfarande tydligt beskrivet? 

8. Datainsamling tydligt beskrivet? 

9. Analys tydligt beskriven?   

                                                                                                       

Giltighet 

10. Är resultatet logiskt, begripligt? 

11. Råder datamättnad? 

12. Råder analysmättnad?      

                                                                                                         

Kommunicerbarhet 

13. Redovisas resultatet klart och tydligt? 

14. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

15. Framkommer något heuristiskt värde?  

                                                                               

Huvudfynd 

Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 

Är beskrivning/analys adekvat? 

                                                                                                                                             

          Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Max 15p (Ja 1p, Nej 0p, Vet ej 0p) 

Hög 13- 15p  

Medel 10-12p  

Låg 0-9p 

 

Kommentar 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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Bilaga 7 Artikelmatris 

 
Nr Författare, år, 

land. 

Tidskrift / titel. Syfte Design/Metod/Urval Resultat Kvalitet 

1 Borstrand, I. &  

Berg, L. 

2009 

Sverige 

Nordic Journal 

of Nursing Research & 

Clinical Studies : Next of 

kin’s experiences from a 

palliative home nursing 

team. 

Att belysa närståendes 

erfarenheter av ett 

palliativt hemsjukvårds- 

team. 

Kvalitativ, deskriptiv ansats. 

Ostrukturerade djupgående intervjuer 

med följdfrågor. 

Ändamålsenligt urval, 13 st 

informanter: Fem kvinnor och åtta 

män. Ålder: Tio ålderspensionärer 

och tre yrkesarbetande. Fått hjälp 3v-

18 mån. Varit maka/make/sambo. 

Svensktalande, 4-12 mån efter 

dödsfall. 

Ett övergripande tema framkom, 

”Tacksamma för tryggheten 

trots upplevelse av utsatthet.” 

Sex underkategorier: At förlita 

sig på vårdarna i teamet, Att få 

stöd i vårdandet, Att dela 

ansvaret med teamet, Att inte 

vara införstådd, Att uppleva 

påfrestning och slutligen Att få 

stöd efter vårdtiden. 

 

 

13p,  

hög. 

2 Brobäck, G. & 

Berterö, C. 

2003 

Sverige 

European journal of Cancer 

care: How next of kin 

experience palliative care of 

relatives at home. 

Att identifiera och 

beskriva närståendes 

upplevelse av palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ, fenomenologisk, 

explorativdesign. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Heterogent, konsekutivt urval med 

geografisk avgränsning.  Sex 

informanter: Fyra kvinnor och två 

män. 52 – 80 år.  Fått hjälp minst två 

veckor. Tre fruar, två makar och en 

dotter. 

Fem teman framkom efter 

analysen av intervjuerna: 

Anpassning i ny situation, 

Medvetenhet, Att bli uppfattad 

som en person, Känslomässig 

effekt, Känsla av osäkerhet, 

Känsla av otillräcklighet. 

13p,  

hög. 

3 Hunstad, I. & 

Foelsvik 

Svindseth, M.  

2011 

Norge 

International Journal of 

Palliative Nursing: 

Challenges in home-based 

palliative care in Norway: a 

qualitative study of spouses’ 

experiences.  

Att belysa närståendes 

utmaningar vid palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ, fenomenologisk design.  

Semistrukturerade intervjuer. 

Heterogent, ändamålsenligt urval. Sju 

informanter: Tre kvinnor och fyra 

män. Ålder: 44 – 82 år. Alla var gifta.  

Åtta teman framkom: Att 

acceptera döden, Relationens 

betydelse, Att förbereda sig 

inför palliativ vård, Hollistisk 

vård, Att hantera smärta och 

andra symtom, Levande, tills 

död, Jobbiga perioder, Utan 

ånger. 

 

 

13p,  

hög. 
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4 Munck, B., 

Fridlund, B. & 

Mårtensson, J.  

2008 

Sverige 

Journal of Advanced 

Nursing: Next of kin 

caregivers in palliative 

home care – from control to 

loss of control. 

Att beskriva vad som 

påverkar närstående så 

de orkar utföra palliative 

vård I hemmet. 

Kvalitativ, explorativ, deskriptiv 

design. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Ändamålsenligt urval. Nio 

informanter: Fyra kvinnor och fem 

män. Ålder: 51- 79 år. Fem var make, 

tre hustrur och ett barn. 

De närstående uttryckte behov 

av att behålla kontrollen. 

Arbetsbördan ökade efterhand 

som patienten blev sjukare och 

den vanligaste orsaken till att 

den palliativa vården avbrutits 

var utmattning.  

Två teman framkom: Behålla 

kontrollen och förlora 

kontrollen. 

 

14p, 

 hög. 

5 Linderholm, M. 

& Friedrichsen, 

M. 

2010 

Sverige 

Cancer Nursing: A Desire to 

Be Seen 

Family Caregivers’ 

Experiences of Their Caring 

Role in 

Palliative Home Care 

Att utforska hur 

anhörigvårdare upplever 

erfarenheten av att utföra 

palliativ vård I hemmet 

under patientens sista tid 

I livet. 

Kvalitativ med hermeneutisk ansats. 

Intervjuer. 

13 informanter: Åtta kvinnor och fem 

män. Ålder: 38-78 år.  Sex 

makar/sambo, fem var barn och två 

var särbo. 

Det framkom  tre teman: Att bli 

en vårdare, Att vara en vårdare 

och slutligen Att inte längre 

vara en vårdare. 

13p,  

hög. 

6 Carlander, I., 

Sahlberg-Blom, 

E., Hellström, I. 

& Ternestedt, B-

M. 

2010 

Sverige 

Journal of Clinical Nursing: 

The modified self: Family 

caregivers’ experiences of 

caring for a dying family 

member at home. 

Att utforska vilka 

situationer i det dagliga 

livet som utmanar de 

närstående vårdgivarnas 

självbild då de vårdar en 

döende familjemedlem i 

hemmet. 

Kvalitativ, deskriptiv design. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Konsekutivt urval. Tio informanter: 

sju kvinnor och tre män. Ålder: 37-71 

år. Tre var hustru, tre makar, tre 

döttrar och en syster. 

 

Tre mönster kunde utläsas och 

bildade teman: Att utmana sina 

ideal, Att tänja på sina gränser 

och Att vara i 

beroendeställning. 

13p,  

hög. 

7 Appelin, G., 

Brobäck, G. & 

Berterö, C. 

2004 

Sverige 

European Journal of 

Oncology Nursing: A 

comprehensive picture of 

palliative care at home from 

the people involved. 

Att identifiera en 

övergripande bild av 

palliative vård I hemmet, 

så som den upplevs av 

de inblandade.  

Kvalitativ, fenomenologisk design. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Ändamålsenligt urval, 18 informanter 

varav sex var närstående: tre kvinnor 

och tre män. Ålder: 44-85 år. Tre 

hustrur, två makar och en dotter. 

 

Fördelen med palliativ vård i 

hemmet framkom att man kunde 

försöka fortsätta leva som 

vanligt.  Det framkom 12 olika 

kategorier: Vård i hemmet, 

Fysisk omvårdnad, Psykisk 

omvårdnad, Känslomässiga 

erfarenheter, Trygghet, Källor 

och riktlinjer, Förpliktelser, 

Anpassning, Extra arbete, Krav, 

Frustration och slutligen 

osäkerhet. 

10p, 

medel. 
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8 Milberg, A., 

Wåhlberg, R., 

Jakobsson, M., 

Olsson, M. & 

Friedrichsen, M. 

2011 

Sverige 

Psycho – Oncology: What is 

a ”secure base” when death 

is approaching? A study 

attachment theory to adult 

patients’ and family 

members’ experiences of 

palliative home care. 

Att genom patientens 

och närståendes 

erfarenheter utforska hur 

palliative vård i hemmet 

fungerar som en trygg 

punkt. 

  

 

Deduktiv kvalitativ design. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Heterogent, ändamålsenligt urval med 

26 informanter varav 14 var 

närstående: 11 kvinnor och tre män. 

Ålder: 53-79 år. 13 st var gifta och en 

var dotter. 

Alla informanterna uttryckte att 

de ansåg att känsla av trygghet 

var viktigt då närheten av död 

ingav en känsla av ensamhet 

och sårbarhet.  

Analysen av intervjuerna 

genererade sju kategorier: Att 

kunna lita på personalen, Att 

känna sig bekväm, Att ses som 

en individ, Att befria familjen 

från ansvarsbördan, Att känna 

sig välkommen, Att vara 

informerad och slutligen Att 

leva i vardagen. 

 

11p, 

medel. 

9 Fisker, T. & 

Strandmark, M. 

2007 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences : 

Experiences of surviving 

spouse of terminally ill 

spouse: 

a phenomenological study 

of an altruistic perspective 

Att utforska  

anhörigvårdarnas 

upplevelser av att 

överleve sin 

familjemedlem som är 

svårt sjuk och hur det är 

att leva med palliativ 

vård i hemmet. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

Åtta informanter: Sex kvinnor och två 

män. Ålder: 52-69 år. Alla var gifta. 

De närstående upplever att deras 

löfte om kärlek i nöd och lust 

styr deras liv och att de inte har 

något egentligt val ang att vårda 

sin sjika familjemedlem. Fem 

teman framkom: Det 

kärleksfulla löftet, Att dela 

sorgen, Känna sig utanför och 

vara maktlös, Livlinor och 

professionell hjälp och slutligen 

Synbar sorg utan makan/maken. 

 

11p, 

medel.  

10 Milberg, A. &  

Strang, P. 

2006 

Sverige 

Psycho – Oncology: What 

to do when ”there is nothing 

to do”? A study within a 

salutogenic framework of 

family members’ experience 

of palliative home care staff. 

Att utveckla ett teoretiskt 

ramverk kring familjers 

upplevelser av palliativ 

vård i hemmet. 

Mix-methods, andrahands analys av 

fyra tidigare studier. 

Semistrukturerade intervjuer och 

enkät med öppna frågor. 

469 informantfamiljer: 279 kvinnor 

och 187 män. Ålder: 23-94 år.  

Mix-methods, andrahands 

analys av fyra tidigare studier. 

Semistrukturerade intervjuer 

och enkät med öppna frågor. 

469 informantfamiljer: 279 

kvinnor och 187 män. Ålder: 

23-94 år.  

 

 

10p, 

medel. 
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11 Brännström, M., 

Ekman, I., 

Boman, K.. & 

Strandberg, G. 

2007 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences: Being a 

close relative of a person 

with severe, chronic heart 

failure in palliativeadvanced 

home care – a comfort but 

also a strain. 

Att belysa upplevelsen 

av att vara 

anhörigvårdare till en 

person med svåra 

hjärtproblem 

Kvalitativ, fenomenologisk 

hermeneutisk studie.  

Intervjuer. 

Ändamålsenligt urval, tre 

informanter: Alla kvinnor. Ålder 50-

75 år. Två hustrur och en dotter. 

Fyra teman framkom: Att 

underlätta bördan genom att 

dela ansvaret med det palliativa 

teamet, Att ständigt vara orolig 

och redo för att rädda sin 

anhöriges liv, Att bli utarbetad 

av att alltid vara redo och 

slutligen Att kämpa för att leva 

ett normalt vardagsliv. 

12p, 

medel. 

12 Wennman-

Larsen, A. &  

Tishelman, C. 

2002 

Sverige 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences:  Advanced 

home care for cancer 

patients at the end of life: 

a qualitative study of hopes 

and expectations of family 

caregivers 

Att utforska hur 

närståendevårdare 

resonerar kring och vilka 

förväntningar de har 

kring palliativ vård i 

hemmet och i relationen 

till vårdpersonalen i det 

palliativa teamet. 

Kvalitativ. 

Intervjuer 

Ändamålsenligt, kontinuerligt urval. 

Elva informanter: Sju kvinnor och 

fyra män. Ålder: 55-84 år.  Åtta var 

gifta, en särbo och två föräldrar. 

Två teman: Att byta roll och bli 

närståendevårdare, Att anpassa 

sig till sin nya roll som 

vårdgivare. 

10p, 

medel. 

 


