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Sammanfattning 
På 1960-talet uppkom hospice, där sjukvården tog över rollen som vårdare. Men 

nu är vi åter tillbaka i att vårda i hemmet, där de närstående får ta sig an den 

ibland mycket krävande rollen som vårdare. Syftet med litteraturstudien var att 

undersöka närståendes upplevelser i samband med palliativ hemvård. Metod som 

användes var en allmän litteraturstudie baserad på systematiska sökningar i olika 

databaser för att finna vetenskapliga artiklar. Resultatet delas upp i två delar. 

Första delen belyser upplevelsen av att vårda närstående i hemmet. Det handlar 

om upplevelser kring rollen som vårdgivare, dess påfrestningar och förändrade 

familjerelationer. Andra delen belyser upplevelser av att sjukvårdspersonal 

kommer och vårdar i hemmet. Slutsatser som kan dras är att närstående kräver 

god information, kunskap och stöd för att vårdandet av en svårt sjuk ska bli en 

positiv upplevelse. Diskussionen tar upp förebyggande åtgärder mot de 

påfrestningar som de närstående utsätts för och hur dessa kan förebyggas. 

Kunskap, delaktighet och information är tre viktiga behov som de närstående 

saknar och är i stort behov. Det är upptill sjukvårdspersonalen att tillfredställa 

dessa behov i största möjliga mån. Diskussionen tar även upp om hemsjukvården 

kommer att finnas kvar på grund av rådande samhällsförändringar.  
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Abstract 
In the 1960’s hospice was invented which meant that the medical care took over 

the responsibility as caregivers. Nowadays next to kin choose to be informal 

caregivers, and with it comes a huge responsibility. The aim with the literature 

study was to investigate next to kin’s experience in palliative homecare. The 

method was a literature review based on systematic searches in different databases 

to find scientific articles. The result has been divided into two parts. Part one is 

about the experience to be an informal caregiver at home. It deals with the role as 

a caregiver, the burden of care and changed relationships. The second part deals 

with health professionals and their participation in the home. The discussion 

mentions different kind of strains that the next to kin are exposed to, and how they 

could be prevented. Knowledge, participation and information are three main 

needs that the next to kin have a lack of. It’s up to the health professionals to 

satisfy next to kin with these needs. The discussion also deals with the question if 

homecare will sustain because of current society changes. Conclusions that can be 

made are that the next to kin demands good information, knowledge and support 

to make caring a positive experience.     
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BAKGRUND 
 

Det krävs mycket kunskap och stort ansvar att vårda en svårt sjuk människa. Att 

dessutom vara en närstående som vårdar ökar påfrestningarna. Det är därför 

viktigt att sjukvårdspersonal har förståelse och kunskap om hur vårdsituationen 

upplevs av de närstående.  

 

Litteraturstudien kommer att beskriva patienters närstående som finns i den 

palliativa hemvården. Enligt Strang (1999) innefattar denna vård patienter med 

obotbar och symtomgivande sjukdom, oavsett tidigare diagnos samt med kort 

levnadstid. 

 

Den palliativa vården har haft olika utformningar genom tiderna. Förr i tiden var 

det endast i speciella byggnader s.k. hospice som lindring av smärta, psykosocialt 

stöd och hänsyn till andliga och existentiella filosofier bemöttes och togs om 

hand. Stöd till familj och anhöriga under vårdtiden samt deras sorgearbete blev 

också en del av vården (Widell 2003).  

 

På 1960-talet i England ökade kunskapen om hur sjuka och döende skulle vårdas. 

Det första moderna hospicet öppnades – St. Christopher´s. I slutet av 1970-talet i 

Sverige bildades hemsjukvårdsteam i Motala. Begreppet Motala-modellen 

myntades. Det innebär att ett sjukvårdsteam sköter den sjuke och döende patienten 

i hemmet istället för på en vårdavdelning. Regeringen arbetade 1998 fram ett 

förslag rörande vård i livets slutskede. Resultatet blev färdigt 2001, och gick 

under namnet ”Döden angår oss alla, värdig vård i livets slut” (SOU 2001:6) 

Rapporten handlade om att palliativ vård skulle utvecklas och införas i hela landet 

samt på lika villkor för alla människor. 

 

Med hemsjukvård menas att vården bedrivs i hemmet med eller utan närståendes 

medverkan. När det gäller hemsjukvård i livets slutskede kan närstående få hjälp 

från LAH (Lasarettsansluten hemvård) eller SAH (Sjukhusansluten hemvård). Det 

innebär att de kan utnyttja sjukhusets/lasarettets resurser i form av 
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sjukvårdspersonal till aktuell utrustning till hemmet (Beck-Friis & Strang 2004).  

LAH och SAH är två exempel på organisationsformer vilka kan ha olika namn 

beroende på vilken kommun/landsting man befinner sig i.  

 

Den palliativa vården delas in i två faser. Den tidiga fasen pågår i flera år. Det är 

en behandling av det sjuka som t.ex. tumörer hos cancerpatienter. Målet är att 

förlänga livslängden och att ge god livskvalité. Den sena fasen pågår oftast bara i 

några månader eller ett fåtal veckor. Då är den aktiva behandlingen avslutad och 

målet är en god livskvalité (Isgren, Lyckander & Strömberg, 2003).   

 

Världshälsoorganisationens (WHO) definierar palliativ vård enligt följande. 

”Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga 

livskvalité för patienten och dennes familj/.../Den palliativa vården måste 

kunna erbjuda ett system av stödåtgärder för att hjälpa patienten att leva ett så 

aktivt liv som möjligt till livets slut och ett stödsystem för att hjälpa familjen 

att orka med situationen under patientens sjukdom och under sorgearbetet.” 

 

En enklare förklaring av WHO: s definition är att de som vårdar inte ska behöva 

göra det ensamma, utan ska få stöd av flera personer med andra yrkeskunskaper 

som t.ex. läkare, sjuksköterskor, präster, kuratorer och arbetsterapeuter. 

Vårdpersonal ska ta hänsyn till vårdtagare och de närståendes önskningar om vad 

som upplevs meningsfullt, och efter dödsfall ge stöd samt omsorg (Isgren, 

Lyckander & Strömberg, 2003). 

 

Vad som menas med närstående är en definitionsfråga. Somliga anser att det är 

vänner till familjen eller att man har någon form av släktrelationer, men även båda 

alternativen. Enligt Nationalencyklopedin är närstående inte bara anhöriga utan 

även sambo, vänner och grannar samt hela det sociala nätverket runtomkring 

patienten. Denna definition kommer att användas i litteraturstudien. 

 

När det gäller vårdens insatser till den svårt sjuke måste den alltid grunda sig på 

personens specifika behov, men även personens närstående och deras behov och 

önskemål i samråd med den sjuke. Att följa en svårt sjuk person i livets slutskede 
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är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Samtidigt som den närstående vill vara 

ett stöd för den sjuke, måste hon/han också hantera sina egna problem och 

funderingar, samt få hjälp att bearbeta svåra upplevelser och intryck som han/hon 

dagligen utsätts för. Det är viktigt att närstående till patienten känner delaktighet 

och får information för att kunna bearbeta sina funderingar kring den aktuella 

situationen (Sjöberg 1995). 

 

Den palliativa vården innebär inte bara att fokusera på den svårt sjuke, utan även 

att belysa de närståendes tankar och upplevelser och ge dem stöd och omsorg. 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelser i samband 

med palliativ hemvård. 

Specifika frågeställningar 
Hur upplever närstående att vårda en svårt sjuk i hemmet? 
Hur upplever närstående att sjukvårdspersonal kommer in och vårdar i hemmet? 

METOD 
Vald design för denna studie var en allmän litteraturstudie, vilket innebar en 

systematisk sökning, kritisk granskning och sammanställning av funnen litteratur 

inom valt ämne. Målet var att finna en syntes av data från tidigare genomförda 

empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Urval 
Genom att använda inklusionskriterier och exklusionskriterier (Willman & Stoltz, 

2002) avgränsades datainsamlingen och materialet som erhölls blev inriktat till 

studiens syfte. Studiens inklusionskriterier var empiriska studier dvs. kvalitativa 

artiklar som beskrev närståendes upplevelser i samband med palliativ hemvård. 

Det skulle vara artiklar som var skrivna på engelska och som sträckte sig mellan 

åren 1993-2005. Exklusionskriterierna var studier som belyste närståendes 

upplevelser när patient befunnit sig på hospice eller i samband med att patient 

avlidit. 
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Funnen litteratur granskades enligt Forsbergs & Wengströms (2003) ”Checklista 

för kvalitativa artiklar” för att kunna se hur artiklar som hittades förhöll sig till 

vetenskapliga riktlinjer. Detta för att se om studierna innehöll syfte, metod, 

resultat samt diskussion. 

 

Litteratursökning 
Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar, och en systematisk sökning i 

de olika databaserna PubMed, Cinahl, Elin@Kristianstad och i tidsskriften 

European Journal of Cancercare 1994 och framåt. Aktuella sökord var 

terminalcare, terminal illness, palliative care, homecare, familymember, spouse, 

next to kin, dying at home, family, relatives och experience. Sökorden 

kombinerades med varandra, s.k. fritextsökning och avgränsningar gjordes (se 

bilaga 1). 

 

Analys/Genomförande 

Vid sökning lästes först studiernas titlar igenom för att se om de matchade 

studiens syfte. Abstractet lästes först om titeln överrensstämde. Artiklar som 

hittades i fulltext skrevs ut, medan andra artiklar som inte fanns i fulltext på 

Högskolan Kristianstad beställdes via biblioteket. Referenslistor studerades 

genom manuell sökning och nya artiklar upptäcktes.  Artiklarna kom från 

tidsskrifterna Journal of Advanced Nursing, Oncology Forum och Cancer 

Nursing. Sammanlagt erhölls trettio artiklar. Författarna läste artiklarna och 

tretton blev utvalda till resultatet. Artiklarna som valdes var empiriska studier som 

belyste palliativ hemsjukvård, där närstående berättade om sina upplevelser. De 

som valdes bort var ej vetenskapliga, stämde inte överens med syftet, kvantitativa 

artiklar eller litteraturreviews.  

 

Sjutton artiklar sorterades bort och kvantitativa artiklar som inte kunde användas 

till resultatet användes i resultatdiskussionen. De tretton artiklar som återstod 

lästes igenom, sammanfattades och skrevs ner för att kunna få en god översikt om 

dess innehåll. Därefter togs likheter och skillnader ut och kategorier bildades.  
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Kategorierna som bildades utifrån syftet skrevs ned och de delar från artiklarna 

plockades ut som sammanföll under instämmande kategorier. Sedan påbörjades 

kondensering av resultatet.  

 

Etiska överväganden  
Eftersom detta var en allmän litteraturstudie krävdes inget särskilt tillstånd från 

någon etisk kommitté då inga empiriska studier hade gjorts. De etiska 

överväganden som gjordes i denna studie var urvalet och presentationen av 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Studier som valdes skulle ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller där etiska 

överväganden hade gjorts. Läsaren var då garanterad att etiska principer som t.ex. 

rättviseprincipen (att alla ska behandlas lika), godhetsprincipen (att inte utsätta 

andra för skada eller risk för skada) och autonomiprincipen (att alla har rätt till 

självbestämmande) hade blivit tillgodosedda (Vetenskapsrådet 2003).  
 

RESULTAT 
Litteraturstudiens resultat delas upp i två delar för att på ett överskådligt sätt få 

svar på de specifika frågeställningarna. Den första delen beskriver de närståendes 

upplevelser av att vårda i hemmet som handlar om rollen som vårdgivare och 

olika påfrestningar som den närstående utsätts för, positiva erfarenheter gällande 

vårdandet samt förändrade relationer mellan familj och vänner. Den andra delen 

beskriver de närståendes upplevelser av att sjukvårdspersonal kommer in och 

vårdar i hemmet, som beskriver känslor angående sjukvårdspersonal, förändrad 

hemmiljö samt upplevelser av information (se figur 1). 
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Figur 1 

 

Upplevelser av att vårda närstående i hemmet 
 

Ett beslut grundat på kärlek eller ansvar 

Det vanligaste beslutet att vårda berodde på ett löfte mellan vårdgivare och 

vårdtagare, ett löfte som uppkommit långt innan sjukdomen gjorde sig till känna 

(Stajduhar 2003, Milberg & Strang 2003). Valet att vårda var då ett självklart 

beslut, något som de inte behövde tänka igenom utan bara var att genomföra. 

Beslutet grundade sig på plikt och ansvar och det kändes tillfredställande att 
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kunna ställa upp. Upplevelsen av ansvar och kärlek var också något som låg till 

grund för att vårda patienten (Stajduhar 2003, Perreault et al. 2004). Ansvaret var 

något självklart som inte ifrågasattes, kärlek innebar att ge tillbaka något man fått 

tidigare. Om barnen tog rollen som vårdgivare var det för att deras föräldrar 

tidigare hade tagit hand om dem, nu var det deras tur. Vårdandet upplevdes som 

ett oerhört stort privilegium (Brobäck & Berterö 2003, Hudson 2004, Milberg & 

Strang 2003), och det var mycket viktigt för de närstående att de kände att de gjort 

sitt bästa (Stajduhar 2003, Perreault et al. 2004). 

 

En del närstående upplevde att de inte hade något val, utan det var patientens 

önskan som överskuggade familjens val (Brobäck & Berterö 2003, Milberg & 

Strang 2003). Andra trodde att hemvård var ett resultat av nedskärningar inom 

vården och därför kände de sig tvingade att ta på sig rollen som vårdare 

(Wennman - Larsen & Tishelman 2002). Somliga kände pliktkänslor inför 

vårdandet för att det upplevdes som en skyldighet att ge tillbaka det som de fått i 

omtanke. Andra gjorde sitt val genom förhandling med sin familjemedlem och ett 

ömsesidigt beslut fattades (Stajduhar 2003).  

 

Enligt Milberg och Strang (2003) var det en positiv upplevelse för de närstående 

att vårda hemma då patienten hade det bekvämt i sin hemmiljö och kunde vara 

hemma så länge som möjligt. När döden inträffade skedde detta i hemmet i den 

egna sängen. Hemmiljön gav en trygghetskänsla för både den sjuke och de 

närstående under den svåra perioden i livet. Familjelivet och den sista tiden 

tillsammans fick bibehållas. Det var också en bekvämlighet för 

familjemedlemmar att vara hemma då de slapp långa resor till sjukhuset och dåligt 

samvete för att de inte hann hälsa på. Andra valde hemsjukvård då de hade 

negativa erfarenheter av sjukhusvården och på så sätt kunde även den sjuke 

bevara sin autonomi (Stajduhar 2003, Milberg et al. 2003, Wennman - Larsen & 

Tishelman 2002, Milberg & Strang 2003).  

  

Att känna sig osäker på om man gör rätt 

Enligt Wennman - Larsen och Tishelman (2002) kändes den första tiden som 

turbulent och förvirrande. Det rådde stor osäkerhet innan de närstående kom in i 
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de vardagliga rutinerna. De kände sig oförberedda i den nya situationen och 

upplevde ovisshet inför framtiden. Även tankar kring vad som skulle ske efter 

döden var något som stressade många. Det behövdes mycket tid för att kunna 

acceptera och förbereda sig (Beck-Friis & Strang 1993, Brobäck & Berterö 2003, 

Milberg & Strang 2003). Otillräcklighetskänslor ledde ofta till frustration, de 

närstående ville så mycket men klarade inte av allt. De upplevde rädsla över att 

göra fel på grund av brist på kunskap kring vårdandet. Även höga krav och det 

stora ansvar som vårdandet innebar, ledde till passivitet istället för delaktighet 

(Beck-Friis & Strang 1993, Milberg et al. 2004, Proot et al. 2003, Wennman - 

Larsen & Tishelman 2002). Vårdgivarrollen var ansträngd och de dolde ofta sina 

känslor inför anhöriga och sjukvårdspersonal. De ville inte heller visa sina känslor 

inför den sjuke eftersom de inte ville lägga någon tung börda på dennes axlar. 

Ibland blev det för stora påfrestningar så ilska och upprördhet riktades omedvetet 

mot den sjuke (Brobäck & Berterö 2003, Perreault et al. 2004, Milberg & Strang 

2003).  

 

 Att vara tvungen att ta större ansvar 

Ansvarsområden i hemmet som hushållsarbete och ekonomi blev större. Att lämna 

hemmet var inget att tänka på och känslan av rädsla att något skulle kunna inträffa 

var överhängande. Att förlåta sig själv skulle vara svårt om något skulle inträffa 

(Proot et al. 2003, Hudson 2004). De närstående hade svårt för att koppla av för 

att de ständigt tänkte på sjukdomen. Som närstående kände de ansvar och mycket 

oro då de var ensamma med den sjuke för de förväntades alltid veta när och hur 

hjälp skulle tillkallas (Wennman - Larsen & Tishelman 2002, Milberg et al. 2004). 

De närstående upplevde situationen som utmattande och behovet av egentid var 

stort (Wennman - Larsen & Tishelman 2002). Att orka med sig själv var svårt och 

de ställde ofta höga krav på sig själva och upplevde även höga krav från 

omgivningen (Brobäck & Berterö 2003). Det här ledde hos de närstående till 

fysiska och psykiska problem såsom muskelspänningar, huvudvärk, ångest, 

sömnlöshet och minskad aptit vilket försvårade vårdandet (Proot et al. 2003, 

Hudson 2004).  
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Att känna sig hjälplös och sårbar 

Känsla av hjälplöshet uppkom när de såg den sjukes kroppsliga symtom som 

smärta, trötthet, andningsproblem och depression. Förändringarna gjorde att de 

upplevde otillräcklighet och införståelsen av att den sjuke snart skulle avlida var 

svårt att acceptera. Hjälplöshetskänslor uppkom när de insåg att de inte kunde 

göra något längre. Att se på när den sjuke försämrades och väntan på det 

ofrånkomliga samt känslor som ensamhet, ilska och skyldighet framkom ur 

känslan av hjälplöshet. Ilska riktades mot sjukdomen och dess kraft att förändra 

den sjuke (Milberg et al. 2004).  

 

Enligt Proot et al. (2003) ökade vissa faktorer de närståendes sårbarhet t.ex. 

vårdnadsbörda, mindre tid för aktiviteter, rädsla, osäkerhet och ensamhet. 

Vårdnadsbördan blev en känsla av att inte orka med allt, det blev för 

överväldigande. Det var också svårt att hitta en balans mellan bördan och 

kapaciteten att hantera situationen. Det blev mindre tid för sig själv då all tid blev 

lagd hos den sjuke. Vardagen förändrades, arbetstider fick förändras, semester 

fick läggas om, allt för att vara tillgänglig dygnet runt för den sjuke (Hudson 

2004, Milberg & Strang 2003). En del närstående upplevde att den tid som lades 

på den sjuke var tid som kunde tas igen vid ett senare tillfälle. Somliga behöll sina 

arbeten i motsats till de som slutade sina jobb vilket i sin tur ofta ledde till 

ekonomiska svårigheter (Brobäck & Berterö 2003).  

 

Ju längre tiden gick och patienten blev sämre, desto större blev vårdansvaret. De 

upplevde ofta rädsla för att den sjuke led och de visste aldrig riktigt när det skulle 

komma till sitt slut (Perreault 2004). De närstående led oerhört när den sjuke 

befann sig i det terminala skedet då oro och ångest ofta utspelade sig. Vanmakt 

upplevdes när de kände att de inte kunde göra något konkret för att förhindra 

lidandet och minska symptomen (Milberg et al. 2004, Brajtman 2003, Hudson 

2004, Milberg & Strang 2003). 
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Att finna mening i att vårda 

Att vårda en svårt sjuk var en livsberikande erfarenhet trots svårigheter längs 

vägen. Många närstående fann mening i situationen att vårda den sjuke. De 

spenderade mycket tid med den sjuke och lärde sig ofta något nytt om både den 

sjuke och om sig själva genom vårdandet. Själva vårdgivandet hjälpte de anhöriga 

att acceptera den kommande förlusten, vilket ledde till en hjälp i sorgearbetet. De 

närstående lärde känna den sjuke så att behov som låg dolda kunde identifieras 

lättare och vårdandet underlättades på så vis (Beck - Friis & Strang 1993, 

Stajduhar 2003, Hudson 2004). Enligt Hudson (2004) lärde de närstående sig att 

ta ansvar för sådant som de inte gjort innan som till exempel ekonomi. De lärde 

sig nya saker, växte som person och lärde känna sig själv på ett helt nytt sätt. De 

små förbättringarna hos den sjuke fick den närstående att må bättre och därmed 

kunde de hantera vårdsituationen på ett tillfredställande sätt.  

 

Att rollerna förändras inom familjen 

När familjerelationerna ändrades blev det svårare att bibehålla rollerna som 

make/maka, mor/dotter, far/son etc. och det blev istället vårdgivare/vårdtagare. 

Vid vårdandet av den sjuke blev det stöd som de närstående kunde ha gett 

åsidosatt och istället för att stödja, se till att den sjuke hade det bra och hålla 

handen skulle de närstående istället se efter smärta och olika kroppsliga symtom 

(Stajduhar 2003). Behovet av avlastning i olika situationer var stort och istället för 

att vända sig till sjukvårdspersonalen vände de sig hellre till familj och vänner 

(Wennman - Larsen & Tishelman 2002). Samtidigt ville de inte belasta barnen i 

familjen med extra påfrestningar, genom att prata för mycket om vårdsituationen 

(Brobäck & Berterö 2003). 

 

Att känna sig bortglömd 

En del upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd från familj och vänner. 

Uppmärksamheten riktades istället på den sjuke och dennes behov vilket gjorde 

att de kände sig bortglömda. Många ansåg att det sociala nätverket krympte desto 

längre sjukdomen hos patienten fortskred. Besök från vänner och släkt minskade 

och det blev mer en börda än en trevlig tillställning att träffas (Proot et al. 2003, 

Perreault et al. 2004). Andra ansåg att det bästa stödet var när familj och vänner 
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ställde upp med praktisk hjälp som till exempel hushållsarbete, matlagning samt 

att de kunde ha någon att prata med. Samtidigt kunde det bli påfrestande att familj 

och vänner besökte för frekvent vilket ledde till en börda istället för nytta. Den 

vardagliga stressen från den övriga familjen blev en extra börda utöver 

vårdbördan, och påverkade vårdandet negativt (Hudson 2004).  

 

För alla parter var det dock mest betydelsefullt när familj och vänner som gick in 

och avlastade (Perreault et al 2004).  

Upplevelser av att sjukvårdspersonal kommer och vårdar i hemmet 
 

När hemmet blir invaderat av främlingar 

De närstående upplevde det jobbigt att det alltid kom nytt folk in i hemmet (Beck 

-Friis & Strang 1993). Det var ofta invasion av olika människor, 

medicinleveranser, nya utrustningar, akut personal och ordinarie personal vilket 

ledde till att de närstående kände kluvna känslor. De ville att sjukvårdspersonalen 

skulle vara där för de kom för en bra anledning, men samtidigt kände de att deras 

hem invaderades (Stajduhar 2003, Brobäck & Berterö 2003, Rollison & Carlsson 

2002, Hudson 2004). De kände även svårigheter med att vara delaktiga i beslut 

som fattades angående den sjuke och de önskade känna delaktighet i vården 

tillsammans med sjukvårdspersonalen (Brobäck & Berterö 2003, Andershed & 

Ternestedt 2000). Sjukvårdspersonalens agerande upplevdes som om de visste 

bäst och de närstående kände sig på så sätt förbisedda (Stajduhar 2003). 

 

Tryggheten i att få professionellt stöd 

De närstående upplevde trygghetskänslor genom att veta att sjukvårdspersonal var 

tillgänglig dygnet runt (Beck-Friis & Strang 1993, Milberg et al 2003, Wennman - 

Larsen & Tishelman 2003, Rollison & Carlsson 2002). Men det negativa var att 

det nästan alltid var långa väntetider kvällar och helger vilket ledde till att det var 

svårt att få avlastning (Proot et al. 2003). När sjukvårdspersonalen väl kom var de 

ofta stressade och besöken var korta, vilket inte uppskattades (Milberg et al. 2003, 

Rollison & Carlsson 2002).  
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Förhållningssättet personalen hade till den sjuke och de närstående spelade en stor 

roll. Sjukvårdspersonalen skulle vara trevliga och fokus skulle riktas mot båda 

parter. Men ibland låg fokus för mycket på den sjuke vilket ledde till att de 

närstående kände sig bortglömda (Hudson 2004). Man önskade att man hade fått 

fler erbjudanden om att ha någon att prata med när vårdsituationen i hemmet blev 

svår (Milberg et al. 2004). 

 

Att sjukvårdspersonalen besatt stor kompetens och kunskap upplevdes som 

oerhört viktigt. Attityden mot patienten spelade stor roll och de närstående 

uppskattade värme, lugn, tålamod och professionalitet hos sjukvårdspersonalen. 

De ville även bli bemötta med respekt och värdighet (Brajtman 2003). Det spelade 

ingen roll vem som kom från sjukvårdpersonalen, bara det kom någon så innebar 

det att hjälp var på väg (Rollison & Carlsson 2002). De närstående visste att 

sjukvårdspersonalen gjorde sitt bästa, men samtidigt ville de att de skulle göra 

ännu mer (Milberg et al. 2004) och den hjälp som de önskade mest var att minska 

lidandet hos den sjuke (Perreault et al. 2004). Känslorna angående medicinering 

var kluvna hos de närstående. De ville att den sjuke skulle smärtlindras så bra som 

möjligt, men de ville inte att han/hon skulle bli så påverkad så att 

kommunikationen mellan dem skulle bli lidande (Brajtman 2003).  

 

När hemmet blir en sjukvårdsinrättning 

Hemmet förvandlades till en sjukvårdsliknande miljö bestående av diverse 

utrustningar och nödvändigheter vilket gjorde att rum förvandlades till olika 

förvaringsutrymmen. Privatlivet försvann för de närstående och hemmiljön fick en 

annan betydelse. Hemmet upplevdes otrivsamt efter att den sjuke avlidit för att de 

ofta påmindes om den svåra och utmattande situationen (Stajduhar 2003, Milberg 

et al 2003, Brobäck & Berterö 2003). 

 

När informationen inte når fram 

De närstående ville ha information om sjukdomsförloppet och den aktuella 

utrustningen, men de kände sig ofta tvungna att fråga efter information på grund 

av att den inte gavs naturligt, och en del vågade inte fråga (Brobäck & Berterö 

2003, Andershed & Ternestedt 2000, Brajtman 2003). Den informationen de fick 
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erhölls genom att lyssna på samtal mellan personal och den sjuke. När de 

närstående väl frågade, svarade personalen så gott de kunde. En del närstående var 

positiva till att den sjuke fick all information om sjukdomsförloppet eftersom de 

ansåg att den sjuke var kapabel att ta emot den information som gavs, medan 

andra ansåg att den sjuke inte var mentalt förberedd för all information (Rollison 

& Carlsson 2002). Somliga närstående önskade att de fått information utan den 

sjukes närvaro för att de ville kunna ställa frågor som den sjuke inte skulle ta del 

av (Proot et al. 2003). 

 

En del närstående ansåg att läkare och sjuksköterskor ofta hade dålig 

kommunikation. Detta ledde till sämre information till de närstående och de 

upplevde personalen delvis förvirrade och informationen som osammanhängande 

(Hudson 2004). Det var av stor vikt att personalen lyssnade på vad de närstående 

hade att säga och att tid och stöd också tillägnades dem (Andershed & Ternestedt 

2000). Information kring vårdsituationen var viktigt för de närstående, vilket 

gjorde det enklare för dem att vårda och ge god vård (Rollison & Carlsson 2002).   

DISKUSSION 
Beslutet att vårda en närstående i hemmet grundades på kärlek, ansvar eller ett 

löfte mellan vårdtagare och vårdgivare. Ofta var det ett självklart val men i 

somliga fall blev det ett tvång som de inte kunde undvika. Hemvård valdes för att 

det ansågs vara den ultimata platsen att vårda och önskan från den sjuke var att få 

avlida i hemmet. Påfrestningarna var många som till exempel osäkerhet kring att 

göra fel, att vara tvungen att ta större ansvar och att känna sig ensam i en svår 

situation. Förändrade rutiner och vanor ledde till fysiska och psykiska problem för 

vårdgivaren. De närstående kände sig i vägen när sjukvårdspersonal kom in i 

hemmet och upplevde otillräcklighet då försämring av den sjuke skedde. Beslutet 

att vårda var svårare än väntat.  

Metoddiskussion 
Litteraturstudiens resultat har framarbetats genom en innehållsanalys. Det har 

inneburit att båda författarna var för sig har läst igenom, granskat och 

sammanfattat funna artiklar skriftligen. Det gjordes för att författarna inte skulle 
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bli påverkade av varandra och för att få med så mycket relevant fakta som möjligt.  

Under analysens gång lästes fem artiklar igenom per gång och därefter 

diskuterades och jämfördes de tillsammans av författarna, för att se om vi 

uppfattat artiklarna på samma sätt. Därefter diskuterades kvalitén på artiklarna. 

Arbetssättet fortlöpte tills de 30 artiklarna lästs igenom. På så sätt exkluderades 

litteraturreviews samt studier som inte motsvarade vårt syfte. Kategorier bildades 

utifrån våra sammanfattningar. Därefter kondenserades texten och huvudrubriker 

samt underrubriker bildades. Tillvägagångssättet med litteraturstudien anser vi 

varit till stor fördel och sättet vi arbetat fram vårt resultat på har styrkt kvalitén på 

vår litteraturstudie.  

 

I databassökningarna har ordsammansättningen haft en stor betydelse för utfallet 

av artiklar. Exempelvis ordet "homecare", har haft olika utfall beroende på om 

ordet stavades "homecare" eller "home care" med ett mellanslag. Detsamma gäller 

ordet "terminalcare". På grund av detta vet vi inte om vi gått miste om andra 

artiklar genom att ordet har haft flera betydelser samt om kombination med andra 

sökord har förändrat utfallet. Sammanfattningsvis anser vi att litteraturstudiens 

innehåll är av hög kvalité. Samtliga artiklar som ingått i studien har varit 

godkända av etisk kommitté eller så har etiska överväganden gjorts. 

Resultatdiskussion  
 

Påfrestningar ledde till psykiska och fysiska problem 

Ett av huvudfynden i vårt resultat visade att vårdgivare levde med stora 

påfrestningar dygnet runt. Påfrestningar som närstående utsattes för kunde leda till 

bland annat utmattningsångest, depression och sömnsvårigheter (Koop & Strang 

2003, Stajduhar 2003, Brobäck & Berterö 2003). Studier har visat att vårdgivare i 

åldern 45-54 år utsätts i högre grad av depressiva symtom medan vårdgivare i 

åldern 35-44 år upplever större känslor av ensamhet (Given et al. 2004). Känslan 

av ensamhet hos yngre tror vi kan bero på mindre livserfarenhet och att de ställer 

högre krav på sig själv att kunna hantera situationen utan allt för mycket hjälp från 

sjukvårdspersonal. Det är kanske också mindre vanligt att befinna sig i en sådan 

situation och att de inte har så många att relatera till. Enligt Wennman-Larsen & 
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Tishelman (2002) upplevde de vårdgivare som hade närstående att prata med 

mindre ensamhetskänslor. De som var ensamma vårdgivare hade ett större behov 

av stöd att kunna prata med sjukvårdspersonal. De äldres upplevelser av 

depressiva symtom tror vi kan bero på att vardagen förändras och att de får se sin 

livskamrat försämras. Det var därför av stor vikt att fokus inte enbart låg på 

vårdtagaren utan även på den närstående. Eftersom de närstående oftast inte hade 

någon sjukvårdsutbildning var beslut extra svåra att kunna ta och hantera. Det var 

därför viktigt att sjukvårdspersonalen informerade noggrant och gav stöd 

(Häggmark et al. 1998). Som sjuksköterska är det viktigt att veta vilka 

påfrestningsfaktorerna är för att kunna förhindra att det leder till psykiska och 

fysiska problem för de närstående. För att undvika att vårdgivarna utsätts för allt 

för stora påfrestningar måste vi som sjuksköterskor ge dem verktygen till att bättre 

kunna hantera vårdsituationen. Dessa verktyg är enligt Jullamate et al. (2005) 

information, delaktighet och kunskap.  

 

Genom vårt resultat har vi sett att information leder till mindre osäkerhet kring 

vårdandet. Delaktighet leder till ett bättre förhållande mellan vårdgivare och 

sjukvårdspersonal. Kunskap leder till ett ökat självförtroende hos vårdgivaren och 

på så sätt kan en bättre vård ges till vårdtagaren och påfrestningarna hos de 

närstående minskar. 

 

I vårt resultat framkom det att informationen ofta var bristande och de närstående 

kände sig utanför och förtroendet för sjukvårdspersonalen var lågt. Vi anser att 

information och kunskap måste vara individanpassat på grund av att ålder, kön 

och livserfarenhet spelar roll för hur man hanterar och omsätter den information 

som ges till verklighet. Detta fann även Wei-Chun och Chao-Jung (2004) och de 

tar också upp vikten av utbildning. Vårdgivare som var yngre behövde mer stöd 

och information om sjukdomen medan äldre behövde mer information angående 

den tekniska utrustningen och ett utökat stöd från sjukvårdspersonalen (Ray & 

Street 2005, Wei Chun & Chao-Jung 2004). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade även att stödet och information från 

sjukvårdspersonal inte var något som kom naturligt, utan att vårdgivarna var 
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tvungna att fråga efter exempelvis instruktioner kring teknisk utrustning och om 

sjukdomsförloppet hos vårdtagaren. Ju längre sjukdomen pågick desto mer ökade 

påfrestningarna hos de närstående vilket betyder att vi som sjuksköterskor måste 

anpassa information och stöd i takt med sjukdomsförloppet.  

 

Vi anser att det är viktigt att ge information, men det måste ges på rätt sätt. För 

mycket information kan för somliga vara svårhanterligt i en påfrestande situation. 

Därför är det av stor vikt att vi som sjuksköterskor är lyhörda för vad de 

närstående uppfattar och att den information som vi ger är konkret och 

lättförståelig.  

 

Rollen som vårdgivare 

I dagens samhälle har det tillkommit nya influenser från andra länder där vård av 

närstående i hemmet är mer en regel än ett undantag. Kan hemsjukvård bero på 

influenser från andra kulturer? Eller är det ett resultat av nedskärningen inom 

sjukvården och leder dessa nedskärningar till att de närstående tar på sig en ibland 

påtvingad roll? Men kommer hemsjukvård alltid att finnas eller kommer andra 

kulturer underordna sig vår kultur? 

 

Vårt samhälle förändras ständigt. Vi lever i ett samhälle där tid är pengar och där 

det är av stor vikt att självförverkliga sig själv och sina drömmar. Då glöms 

influenser och nedskärningar bort. Vi vet vad vi har för rättigheter och vet om att 

vi inte måste ta på oss en roll som vi inte klara av, för det finns inrättningar med 

personal som är utbildade att arbeta med palliativ vård. I beslutet som tas spelar 

faktorerna egen tid för sig själv och ekonomi större roll än kärlek, löfte och 

kanske ansvar. Beslutet grundas på vad som är bäst för en själv. Liknande resultat 

fann även Wilson (2000). De här faktorerna kommer kanske att påverka att allt 

färre väljer att bli vårdgivare till en närstående. Det leder till att det blir allt 

vanligare att vårdgivarrollen väljs bort och de närstående väljer att placera den 

sjuke på någon vårdinrättning. 

 

I vårt resultat fick vi fram att vårda en närstående i hemmet också blev 

ekonomiskt påfrestande och att de ekonomiska svårigheterna påverkade familjen 
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(Davis, Cowley & Ryland 1996). De närstående fick ibland sluta arbeta och vara 

hemma med den sjuke vilket ledde till mindre tid till sig själva. Liknande resultat 

fann även Wilson (2000). I dagens samhälle måste man arbeta för att klara sig. 

Det kan vara ytterligare en anledning till att avstå yrkesrollen som vårdare. 

Ekonomin tillåter inte att vara hemma. 

 

Om en närstående tar beslutet att vårda hemma är det viktigt som 

sjukvårdspersonal att avlasta de närstående för att de inte ska bli allt för 

begränsade. Resultat visade att mindre tid för sig själv var en av de stora 

påfrestningarna med hemvård. Vi bör fråga vad de närstående vill vara delaktiga i 

för att kunna skapa en bra balans. Walker och Dewar (2001) menar att få chansen 

att bestämma vad man själv vill göra minskar påfrestningarna och ökar 

tillfredställelsen.  

 

Resultat visade även att den tid som de närstående spenderade med den sjuke kom 

att betyda mycket i form av en djupare relation mellan vårdgivaren och 

vårdtagaren. De kom varandra närmare och utvecklade sin relation vilket ledde till 

ett tidigarelagt sorgearbete. En studie visade att om de närstående accepterade den 

sjukes situation hanterade de förlusten bättre och sorgearbetet underlättades 

(Redinbaugh et al. 2003, Koop & Strang 2003). Som sjukvårdspersonal bör man 

respektera relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi ska finnas till hands 

men även kunna avgöra när vi ska ta ett steg tillbaka.  

 

Något som inte tagits upp i studiens resultat, som vi fann under studiens gång, var 

att de flesta vårdgivare var kvinnor. Vår nyfikenhet kring detta ledde till denna 

fråga. Varför är de till största delen kvinnor som tar på sig vårdgivarrollen?  

En studie visade att om det var en make eller son till den sjuke, valde tre av fyra 

att ta hjälp av sjukvårdspersonal för att man ansåg att ansvaret att vårda själv var 

för stort (Milberg, Strang & Jakobsson 2004). 

 

Hemmiljön förändrades 

Resultat visade att det upplevdes som positivt att kunna vårda sin närstående i 

hemmet på grund av att de alltid fanns i varandras närhet. Att vårdgivaren fanns 
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till hands vid sjukdomsförsämring kändes tryggt för den sjuke och lindrade på så 

sätt den eventuella ångesten som kunde uppstå. 

Närstående upplevde att hemmiljön fick en annan betydelse och privatlivet 

försvann. Beror detta på att sjukvårdspersonal får de närstående att känna sig 

mindre hemma i sitt eget hem? Eller beror det på all teknisk utrustning som följer 

med sjukdomen? Hade hemmiljön fått en positiv betydelse om de hade blivit 

bemötta bättre?  

 

Som sjukvårdspersonal bör vi strukturera vården så att samma personer inom 

sjukvården besöker den sjuke, att en kontinuitet skapas och tryggheten på så vis 

upprätthålls kan möjligen de närståendes upplevelser av hemmiljön förbli 

positiva. Den närstående kanske till och med bör ha rätten att välja ut vem som 

ska komma in och vårda i hemmet. I vanliga fall hade man ju inte släppt in vem 

som helst.  

 

Enligt Brobäck och Berterö (2003) kände de närstående sig i vägen för att de inte 

kände igen personerna som kom in i deras hem vilket i sin tur ledde till ökad 

passivitet. På grund av att de inte kände igen personerna som kom minskade 

känslorna av delaktighet kring vården samt att de närstående blev osäkra på vem 

som var ansvarig för patienten (Ekeström & Schubert 1997).  

 

Vi anser att bristfällig information kan uppstå om det är för många involverade 

kring vården av den sjuke. Sjukvårdspersonal kommer och utför sin uppgift och 

informerar inte om vad som görs på grund av att de tror att någon annan redan gett 

informationen. Det här gör att de närstående upplever sig bortglömda och mindre 

delaktiga. Resultat visade även att kommunikationen hos läkaren och 

sjuksköterskan var bristfällig, vilket gjorde att de närstående upplevde situationen 

som osammanhängande och förvirrande. Det är därför av stor vikt att 

sjukvårdspersonalen jobbar som ett enhetligt team där alla är välinformerade och 

kommunikationen är väl fungerande. Genom att undvika att förbise några parter 

leder arbetet kring vården av den sjuke till ett välfungerande samarbete där allas 

behov blir tillgodosedda. 
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Författarnas slutord 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det är viktigt att arbeta med 

information, kunskap, stöd och delaktighet till de närstående för att kunna 

förebygga negativa upplevelser och främja de positiva. Detta får de närstående att 

känna tillfredställelse genom att uppleva att de gjort vad de kunnat.  

 

 
(Figur 2) 

 

Undersökningens betydelse var att få kunskap och förståelse för de närstående i 

deras situation för att som sjuksköterska kunna ge de närstående ett bra och 

förtroendeingivande bemötande. Genom att ha genomfört studien har vi fått en 

inblick i de närståendes upplevelser och hur de ansåg sig blivit bemötta.  

 

Förslag till fortsatt forskning anser vi vara studier som inriktar sig på hur 

vårdsituationen yttrar sig om valet är baserat på kärlek eller ansvar. Att även 

jämföra skillnader i kvinnors och mäns upplevelser kring att vårda en närstående i 

hemmet samt varför det är till större delen kvinnor som väljer vårdgivarrollen. 
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Bilaga 1 

 

Datum Databas Sökord 
(fritext eller 
deskriptorer) 

Utfall Komb. av sökord Utfall   Avgränsningar Utfall 

050908 PubMed Palliative care  25137 …family members 801 Eng, Hu, 65+ 200 

050908 PubMed Palliative 

homecare 

17 …experience 4 Eng, Hu, 65+ 4 

050915 PubMed Palliative 

homecare 

17 …next to kin, 

feelings 

2 Eng, Hu, 65+ 2 

050915 PubMed Palliative 

homecare 

17 …familymembers 1 Eng, Hu, 45-64 

years, Entrenz 

10 years 

2 

050919 PubMed Palliative 

homecare 

spous 

101 …related articles 101 Eng, Hu, 80 and 

over:80+ 

3 

050919 PubMed Palliative care  25137 …+ homecare + 

next to kin 

 Eng, Hu 13 

050919 PubMed Palliative care 25137 …+homecare + 

next to kin 

 …related articles 544 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 



 

  

Datum Databas Sökord 
(fritext eller 
deskriptorer) 

Utfall Komb. av sökord Utfall  Avgränsningar Utfall 

050922 PubMed Terminalcare 28050 …relatives 3833 Eng, Hu, 80 and 

over 80+, 

Entrenz 10 years 

146 

 

 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

 

Homecare 138 +family 

member 

1 - 1 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Palliativecare 0 - 0 - 0 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Palliative care 3259 +experience 40 - 40 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Palliative care 3259 +experience 

+spouse 

40 - 40 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Palliative care 3259 +experience 

+spouse 

+family 

15 - 15 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 



 

  

Datum Databas Sökord 
(fritext eller 
deskriptorer) 

Utfall Komb. av sökord Utfall Avgränsningar Utfall 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Dying at home 132 +family 

+experience 

10 - 10 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Terminal care 631 +family 91 - 91 

051018 

 

 

Elin@ 

Kristianstad 

Terminal care 631 +family 

+experience 

9 - 9 

051018 Elin@ 

Kristianstad 

Home care 4193 +terminal 

care 

24 - 24 

051018 Elin@ 

Kristianstad 

Home care 4193 +terminal 

care 

+family 

5 - 5 

051018 Elin@ 

Kristianstad 

Home care 4193 +terminal 

care+family 

+experience 

1 - 1 

051018 Elin@ 

Kristianstad 

 

Terminal 

illness 

363 +home care 7 - 7 



 

  

Datum Databas Sökord 
(fritext eller 
deskriptorer) 

Utfall Komb. av sökord Utfall   Avgränsningar Utfall 

051028 Cinahl Terminal care 3860 +Familymember 3 - 3 

 

051028 

 

Cinahl Terminal care 3860 +Next to 

kin+experience 

3 - 3 

 

051028 

 

Cinahl Terminal 

illness 

946 +Spouse  56 - 56 

 

051028 

 

Cinahl Terminal 

illness 

946 +spouse 

+experience 

41 - 41 

051028 Cinahl Terminal 

illness 

946 +homecare 

 

159 - 159 

051028 Cinahl Terminal 

illness 

946 +homecare +next 

to kin 

0 - 0 

051028 Cinahl Terminal  

Illness 

946 

 

 

+homecare 

+next to kin 

+familymember 

10 - 10 

051028 Cinahl Palliative 

Home care 

 

199 +next to kin 1 - 1 



 

  

Datum Databas Sökord 
(fritext eller 
deskriptorer) 

Utfall Komb. av sökord Utfall   Avgränsningar Utfall 

051028 Cinahl Palliative care 

 

8674 +home care  

+next to kin 

1 - 1 

 

 

Eng: English languages 

Hu: Humans 

Related Articles: Väljer artiklar med liknande innehåll 

Entrenz: Under en tidsperiod 



 

  

    Bilaga 2 

Artikelöversikt     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Författare: 

Barbro Beck-

Friis & Peter 

Strang 

Land: Sverige 

År: 1993 

 

 

 

 

 

 

Titel: The family in 

hospital- based 

home care with 

special reference 

to terminally ill 

patients 

 

Syfte: 

Närståendes 

upplevelser av 

hemsjukvård 

 

Urval: 87 närstående (80 var 

make/maka, 7 vuxna barn) som 

haft en släkting på ett "hospital 

based homecare" i Motala under 

en två års period då denna 

undersökning gjordes (1989-

1990). 

Inklusionskriterier var:  

Att patient ska ha varit hemma 

den sista tiden och dött i hemmet 

Att den som var närstående 

skulle vara make/maka eller 

barn. Den närstående skulle ha 

bott tillsammans med patient 

under den sista perioden 

Datainsamlingsmetod: Enkät 

med fasta svarsalternativ och en 

del där man kan skriva öppet om 

olika erfarenheter och 

upplevelser. 

 

Genomförande: Enkäten 

skickades ut till närstående 6 - 28 

månader efter patients död. 

Analys: I den kvantitativa delen 

analyserades svaren. Till 

kvantitativa svaren använde man 

sig av en skala. De kvalitativa 

svaren är skrivna som citat i 

resultatet. 

 

Resultat: Den största delen av de 

närstående var positiva till 

hemsjukvård. Att den sjuke fick vara 

hemma var av stor betydelse för den 

närstående. Valde man hemsjukvård 

var det viktigt att hjälp från 

sjukvårdpersonal och att de fanns 

tillgängliga. 

 

Hög 



 

  

    

     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Författare: Kelli 

I Stajduhar 

Land: Canada 

År:2003 

 

 

 

 

 

 

Titel: Examining 

the perspectives 

of family 

members involved 

in the delivery of 

palliative care at 

home 

 

Syfte: Beskriva 

upplevelser av 

familjemedlemma

r som förser sig 

med palliativ vård 

i hemmet. 

Urval: 60 deltagare (47 

kvinnor, 13 män) 47 

vårdgivare som tagit hand 

om en närstående som 

precis har dött och 13 

familjemedlemmar som 

fortfarande vårdar en 

närstående. 

Datainsamlingsmetod: 

Etnografisk dvs. en 

deltagande observation med 

anteckningar och intervjuer. 

 

Vårdgivare blev informerade via brev 

och antagna i studien på detta sett. 

Data bestod av 130 timmars 

observation av 13 vårdgivare i 

hemmet, samt anteckningar, intervjuer 

och diverse dokument. Intervjuer med 

öppna frågor användes och där 

tillämpades olika intervjuguider för 

varje deltagargrupp. Analysen 

genomfördes genom att först koda 

materialet och sedan finna kategorier. 

För att undvika eventuell bias, fick 

deltagarna läsa igenom sina intervjuer 

och på så sätt korrigera om det var 

något som inte överrensstämde med 

deras svar. Likaså triangulation 

användes för att försäkra läsarna om 

studiens reliabilitet och validitet. Med 

detta menas att fenomenet 

undersöktes med flera olika metoder. 

Resultat: Att vårda i hemmet i livets 

slutskede var livsberikande för många 

vårdgivare. Men vissa vårdgivare 

kände sig tvingade att ta på sig     

vårdgivarrollen för de kände press från 

olika sjukhusinstanser. 

 

 

Hög 

 

      



 

  

      
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Författare: 

Agneta 

Wennman-

Larsen och 

Carol 

Tishelman 

Land: Sverige 

År: 2002 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: Advanced 

home care for 

cancer patients at 

the end of life: a 

qualitative study 

of hopes and 

expectations of 

family caregivers 

 

Syfte: Undersöka 

vad närstående 

har för 

förväntningar på 

hemsjukvård 

 

Urval: Strategiskt urval. 

Familjemedlemmar som 

vårdar patient i hemmet. 

Patienten hade diagnosen 

cancer och var inskriven på 

ett hospice. 

Inklusionskriterier för 

vårdgivaren är att man ska 

ta största delen av ansvaret 

för vårdandet. Vara minst 18 

år gammal, kunna prata 

svenska dessutom ska 

patienten ha en förväntad 

levnadstid på minst i 6 

månader till när studien 

påbörjas. 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades så 

fort så möjligt efter intervju. 

 

Genomförande: De närstående 

introducerades till studien med ett 

informationsbrev som de fick från 

vårdpersonal. Personalen förklarade 

också syftet med studien. Några dagar 

senare kontaktade forskaren de 

närstående över telefon. 17 personer 

fick en förfrågan om att delta i studien 

och fick därefter ett nytt 

informationsbrev. 6 personer ville inte 

eller kunde inte delta av olika skäl.  

Analys: Forskaren tog fram teman och 

kategorier från de transkriberade 

intervjuerna. Sedan fick 

medförfattaren delta i analys- 

processen för att se om kategorierna 

överensstämmde med intervjuerna. 

 

Resultat: De närstående kände att de 

bar allt ansvar och omvårdnadsrutiner 

för den sjuke. De kände sig oroliga för 

situationen och inför framtiden. Brist 

på stöd och någon att prata med 

saknades. 

 

 

Hög 

 



 

  

     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Författare: G. 

Brobäck och 

Berterö C. 

Land: Sverige 

År: 2003 

 

 

 

 

 

 

 

Titel: How next of 

kin experience 

palliative care of 

relatives at home 

 

Syfte: Identifiera 

och beskriva 

närståendes 

upplevelser i 

samband med 

palliativ hemvård 

 

Urval: Strategiskt. Inklusionskriterier 

var närstående som hade haft 

erfarenhet av palliativ hemvård till 

en cancer patient i minst 2 veckor. 

Tidsperioden utspelar mellan 

Februari 1999 till Juni 2000. Utvald 

plats är ett sjukvårdsdistrikt 

någonstans i mellersta Sverige, där 

det finns sjuksköterskor som jobbar 

med palliativ hemvård. Studien 

bygger på att de närstående deltar 

frivilligt och ska berätta om deras 

upplevelser om palliativ hemvård. 

Datainsamlingsmetod: 6 

närstående deltog i studien. 

Information fick man in genom 

intervjuer som gjordes av forskaren. 

En intervjuguide användes för att 

man inte skulle missa något viktigt.  

 

Genomförande: Fem av 

intervjuerna gjordes i hemmet 

medan en intervju gjordes på 

sjukhuset. Intervjuerna varade 

i 25-60 minuter. De spelades 

in på band och intervjuerna 

transkriberades. 

Analys:Giorgi`s 

fenomenologiska metod 

användes. Den fokuserade på 

de närståendes upplevelser 

när man läste de 

transkriberade intervjuerna. 

Intervjuerna lästes flera 

gånger för att hitta meningen i 

de närståendes upplevelser. 

Under analysen identifierade 

man 5 teman som 

återkommer. 

 

Resultat: Att vara vårdgivare och ta 

hand om någon som hade diagnosen 

cancer kunde vara en kort och intensiv 

erfarenhet men samtidigt en 

utmattande upplevelse. 

 

Hög 

 

 

 



 

  

     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

A. Milberg, P. 

Strang, M. 

Carlsson, S. 

Börjesson. 

Sverige, 2003 

 
 
 
 
 
 

Advanced 

palliative home 

care: Next of kin´s 

perspective 

Närståendes 

utvärdering av 

avancerad 

hemsjukvård samt 

viktiga aspekter. 

Närstående till patienter 

som dött för 4-7 mån sedan. 

Enkäter via brev skickades 

ut till 217 närstående. 

Insamlad data lästes igenom och tema 

bildades, och därefter bildades koder 

som blev de preliminära kategorierna. 

Citat togs ut för att stärka kategorin. 

De aspekter som värderades högst 

var personalens kompetens, 

kommunikation och tillgänglighet. Att 

få vara i hemmet upplevdes som en 

trygg plats.  87 % var positiva till 

hemsjukvård, medan 28 % var 

negativt inställda.  

Hög 

     
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

B Rollison, M 

Carlsson. 

Sverige 

2002 

 

 

 

 

Evaluation of 

advanced home 

care (AHC). The 

next of kin’s 

experiences   

Att utvärdera hur 

närstående 

upplever 

information, 

omvårdnad, 

symtomlindring 

och 

vårdgivarebörda 

Närstående som haft en 

familjemedlem som utnyttjat 

hemsjukvård under ett år. 

Enkät med tjugofyra frågor 

skickades till 82 närstående.

Enkäten var designad särskilt för denna 

studie. Frågor var utvalda och baserade på 

resultat från en tidigare studie och på en 

omfattande sammanfattning på funnen 

litteratur. De kvantitativa svaren graderades 

på en skala. Ur de kvalitativa resultatet togs 

resultat ut och olika kategorier bildades.   

Med hemsjukvård gavs bra 

smärtlindring och bra emotionellt 

stöd till patienten och dess 

närstående. Studien visade att 

informationen var tvungen att 

förbättras till de närstående och 

att de behövde mer stöd och 

hjälp.  

Hög 



 

  

    
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

A Milberg, P 

Strang, M 

Jakobsson. 

Sverige, 2003 

 

 

 

 

 

Next of kin’s 

experience of 

powerlessness 

and helplessness 

in a palliative 

home care 

Att beskriva vad 

som 

karaktäriserar 

upplevelser av 

vanmakt och 

hjälplöshet. 

Närstående till 

cancerpatienter som 

använder sig av palliativ 

hemsjukvård samt 

närstående till patienter som 

avlidit 3-9 månader tidigare. 

233 personer svarade. En 

svarsfrekvens på 72 %. 

Enkäter med korta och 

beskrivande frågor 

användes. 

Koder och upptäckter av kategorier 

gjordes till största delen av 

huvudförfattaren,medan 

medförfattarna koncentrerade sig på 

validiteten av resultaten. Varje svar 

lästes igenom av två författare, och 

kategorier diskuterades och ett 

gemensamt beslut togs. Svaren 

analyserades med en kombinerad 

kvantitativ och kvalitativ analys.  

36 % upplevde vanmakt och 

hjälplöshet varje dag eller flera gånger 

per vecka. Medan 33 % aldrig 

upplevde detta. Dessa känslor gav 

fysiska och psykiska symtom som 

t.ex. muskelspänning, huvudvärk, 

minskad aptit, ångest och depression. 

Hög 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

I-M Proot, H-H 

Abu-Saad, H 

Crebolder, M 

Goldsteen, K 

Luker, G 

Widdershoven 

Holland, 2003 

 

 

 

 

 

Vulnerability of 

family caregivers 

in terminal 

palliative care at 

home; balancing 

between burden 

and capacity. 

Att upptäcka 

upplevelser från 

närstående 

angående deras 

behov av 

hemvård och 

vilken hjälp de får 

från sjukhuset. 

Patienter (n=13), 

familjevårdgivare som tar 

hand om en palliativ patient 

i hemmet (n=13), f.d. 

vårdgivare (n=14) och 

professionella vårdgivare 

(n=13). Inklusionskriterier 

var patienter som 

förväntades avlida inom 3 

månader, bosatta i hemmet, 

mentalt stabil och äldre än 

18 år. Exklusionskriterier var 

fysiska och psykosociala 

omständigheter som gjorde 

att de inte kunde delta i 

studien. En kvalitativ metod 

(grounded theory) var 

använd för aktuell 

datainsamling. 

Intervjuerna genomfördes av vana 

intervjuare, och pågick i ca 40-120 

minuter. Analys påbörjades av de 

första intervjuerna under tiden de 

andra intervjuerna genomfördes. 

Intervjuerna kodades, därefter lades 

koderna i grupper och jämfördes och 

kategoriserades. Efter analys av åtta 

intervjuer upptäcktes en preliminär 

teori. De återstående fem intervjuerna 

användes för att kontrollera validiteten 

av den uppkomna teorin. 

Att vårda en döende människa i 

hemmet krävde kontinuerlig 

balansgång mellan börda och 

kapacitet. Kategorierna som fanns 

handlade om vårdnadsbörda, mindre 

egentid, rädsla, osäkerhet, ensamhet, 

mötet med döden och brist på 

emotionellt och informativt stöd. 

Dessa faktorer ledde till trötthet och 

utbrändhet. Stödet från 

sjukvårdpersonalen upplevdes inte 

som tillräckligt. 

Hög 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

A Perreault, F 

Fothergill-

Bourbonnais, 

Vi Fiset 

Canada, 2004 

 

 

 

 

 

The experience of 

family members 

caring for a dying 

loved one. 

Att undersöka 

närståendes 

upplevelser i 

samband med 

vård av en 

familjemedlem i 

hemmet, och hur 

de upplevde att 

vårda. 

Närstående valdes ut som 

befann sig på ett palliativt 

boende, där patienter legat 

från två veckor upp till sex-

nio månader. Fältstudier 

genomfördes för att bl.a. 

dokumentera icke-verbal 

kommunikation. 

Intervjuer med öppna frågor ställdes, 

och intervjuerna varade mellan 45-95 

minuter. Dessa bandades och skrevs 

sedan ner. Viktiga uttalanden formade 

kategorier som sedan minskades ner 

och bildade teman. 

Heidegger’s fenomelogiska analys 

användes. Detta innebär att man inte 

ska förklara och förutsäga, utan det 

handlar om att förstå hur 

respondenten känner sig. 

Fyra huvudteman framkom. 

1. Ett avtal mellan patienten 

och den närstående. 

2. Att vårda och stötta. 

3. Att handskas med 

hjälplöshet. 

4. En balans. Beslutet att 

erkänna. 

De närstående upplevde hjälplöshet 

pga. försämring av sjukdomen, deras 

oförmåga att förhindra smärta, brist på 

information från sjukvårdspersonal 

och brist på stödpersoner, något som 

var intressant att fortsätta forska kring.

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

B Andershed, 

B-M Ternestedt 

Sverige 2000 

 

 

 

 

 

 

Being a close 

relative of a dying 

person. 

Att undersöka 

förhållandet 

mellan de 

närstående och 

sjukvårdspersonal

en, samt vid 

involvering av 

närstående vid 

snabb 

sjukdomsförsämri

ng. 

52 närstående valdes ut 

inom palliativ hemvård som 

förlorat en anhörig inom ett 

tidsperspektiv på sex 

månader. Intervjuguide 

användes vid granskning 

och genomförandet av 

intervjuerna. 

Intervjuerna bandades och längden på 

intervjuerna var cirka 1-2,5 timme. 

Intervjuerna skrevs ned, och 

Gadamars hermeneutiska analys 

användes. Detta innebär att man ska 

förstå respondentens situation.  

De närstående delades upp i två 

grupper. ”Involvering i ljuset” och 

”Involvering i mörkret”. De närstående 

som beskrevs i ”Involvering i ljuset” 

upplevde att de blev bemötta med 

respekt, öppenhet, ärlighet, fick 

bekräftelse och fick en god kontakt 

med sjukvårdspersonalen. De som 

delades in i gruppen ”Involvering i 

mörkret” ansåg däremot det motsatta. 

Hög 
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The impact on the 

family of terminal 

restlessness and 

it’s management. 

Att undersöka de 

närståendes i 

samband med 

terminal orolighet 

hos den sjuke. 

Två fokusgrupper och 20 

individuella intervjuer. De 

individuella gjordes för att få 

ytterliggare information och 

att intervjupersonerna inte 

skulle bli influerade av 

fokusgruppernas reaktioner 

och svar. Två fokusgrupper: 

En med sjukvårdspersonal 

och en med sörjande 

familjer där patient avlidit.  

En med närstående till 

patienter med 

orolighetskänslor i det 

terminala skedet.  

Sjukvårdspersonalgruppen 

bestod av fyra 

sjuksköterskor, en psykolog, 

en socialarbetare. 

Fenomenologisk 

forskningsmetod användes. 

20 individuella intervjuer genomfördes 

med öppna frågor och intervjun var 

semistrukturerad vilket gjorde att 

respondenterna hade möjlighet att 

svara med egna ord och berätta deras 

individuella berättelser och 

upplevelser. Flera koder bildades och 

upptäcktes som reflekterade de 

närståendes upplevelser, dessa 

bildade sedan subkategorier. 

Multidimensionellt lidande, behov av 

kommunikation och information, 

känslor av ambivalens, att mötas med 

respekt och ödmjukhet var några av 

de upplevelser de närstående kom i 

kontakt med vid vård av en svårt sjuk. 

Överlag var det bara positiva 

erfarenheter, och det var endast en 

dålig erfarenhet gällande mötet med 

sjukvårdspersonalen. Detta var då 

brist på ödmjukhet och respekt och 

när den sjuke inte fick den individuella 

behandling som de närstående ansåg 

han/hon skulle få. Detta lämnade ett 

smärtsamt intryck hos de närstående. 

Hög 
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Positive aspects 

and challenges 

associated with 

caring for a dying 

relative at home. 

Att undersöka de 

positiva 

aspekterna och 

de utmaningar 

som de 

närstående 

upplevde i 

samband med 

vård i hemmet. 

Randomiserad 

fallkontrollstudie med 47 

närstående till 

cancerpatienter som vårdats 

i hemmet och hade en 

överlevnadschans på 

mindre än tolv månader. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 47 av 54 

intervjuer utfördes i 

hemmet. 

Intervjuer genomfördes och 

respondenternas svar skrevs ned av 

intervjuaren. Data analyserades sedan 

med hjälp av tematisk analysguide 

(Holloway and Wheeler, 2002). Koder 

bildades genom att identifiera ord och 

fraser från intervjuerna. Detta bildade 

sedan huvudkategorier och teman. En 

annan forskare gick sedan igenom 

materialet för en slutlig genomgång. 

Alla närstående upplevde 

omständigheter som försvårade 

vårdandet. T.ex. att egenhälsan hos 

de närstående blev påverkad, olika 

familjeomständigheter, otillräcklig 

kunskap gällande att ge god vård 

samt lite stöd från 

sjukvårdspersonalen. Positiva 

erfarenheter gällande vårdandet var 

bl.a att den närstående och den sjuke 

spenderade mycket tid tillsammans, 

relationerna emellan dem blev 

starkare och den sjuke fanns i 

hemmet och inte på någon 

vårdinrättning.  

Hög 
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Meaningfulness in 

palliative 

homecare: An 

interview study of 

dying cancer 

patient’s next of 

kin. 

Att undersöka och 

beskriva de 

närståendes 

upplevelser av 

meningsfullaktigh

et kring vården av 

cancersjuka i 

hemmet. 

Nitton närstående 

intervjuades under 

pågående palliativ hemvård. 

Sjukvårdspersonal 

kontaktade de närstående 

och frågade om de var 

intresserade av att delta i 

studien. Ett brev skickades 

därefter hem och de som 

tackade ja kontaktades 

sedan via telefon av 

intervjuaren. 

Intervjuerna bestod av öppna frågor 

och de varade i cirka 30-60 minuter. 

De bandades och skrevs sedan ner. 

Koder togs sedan ut ur texten och 

kategorier bildades. Antonovsky´s 

salutogena grundstomme gällande 

känsla av sammanhang användes i 

genomförandet i analysen. 

Saker som underlättade känslan av 

”meningsfullaktighet” var trevnad, att 

de fick bibehålla vardagen, att beslutet 

att vårda var noga genomtänkt, att de 

kände hopp mm. Detta gav trygghet i 

känslan av att de gjorde sitt bästa i 

vården kring den sjuke. 

Hög 

 




