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Sammanfattning 
Bakgrund: Det har blivit allt vanligare att närstående ger stöd och omvårdnad till anhöriga i livets 
slutskede i hemmet. Många som är svårt sjuka har en önskan att få vårdas i sitt eget hem men det är 
inte säkert att närstående känner sig trygga i situationen. Att vara närstående medför ofta dubbla roller, 
dels att vara partner, dels att bli vårdare. Närstående behöver information om patientens tillstånd och 
prognos, även stöd och bekräftelse av professionella vårdgivare. Syfte: Syftet är att beskriva 
närståendes upplevelser av att vårda en patient med palliativa vårdbehov i hemmet. Metod: En 
litteraturöversikt som inkluderat åtta studier med kvalitativ ansats där närståendes upplevelser har 
beskrivits. Resultat: Fyra huvudkategorier och åtta underkategorier identifierades. Resultatet visar 
upplevelser av svårigheter närstående ställs inför, upplevelser i samband med stöd, meningsfullhet och 
existentiella frågor. De mest framstående fynden är: upplevelser i samband med att närstående antar 
rollen som vårdare och förändrade relationer mellan närstående och patient. Diskussion: Närståendes 
upplevelser i samband med att de intar rollen som vårdare och förändrad relation diskuteras utifrån 
Meleis transitionsteorin.  
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Inledning  

Var femte svensk ger närståendestöd eller omsorg till en anhörig i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2014). Hälso- och sjukvården eftersträvar att allt fler svårt sjuka ska 

kunna erbjudas att vårdas i hemmet. Detta kan ställa orimligt höga krav på närstående. 

Det finns olika föreställningar kring sjukdomsförlopp, döendet och döden, vilket gör att 

de som vårdar en svårt sjuk i livets slutskede har behov av kunskap och information 

(James, 2017). Vårdpersonal behöver ha kunskap och förståelse för deras situation och 

behov (Ahlner-Elmqvist, 2001). Att vara närstående till och vårda en svårt sjuk 

familjemedlem vid livets slutskede innebär förutom att ge vård, att döden blir tydligt 

närvarande. Som närstående kan det kännas motsägelsefullt i den aspekten att engagera 

sig i vården och samtidigt förbereda sig inför den förestående döden (Edberg & 

Andersson, 2020). Närstående ska, så långt det är möjligt, inbjudas till delaktighet i 

planeringen och utförandet för att kunna bidra till en anpassad omvårdnad i hemmet i 

livets slutskede (Patientlagen, 2014:821). 

 

Bakgrund  

Palliativ vård ska bygga på fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbete, kommunikation 

och stöd till närstående (Regionala Cancercentrum [RCC], 2021). Vårdgivaren uppmanas 

att komma överens om hur stödet till närstående ska utformas. Socialstyrelsen (2013) har 

utformat ett kunskapsstöd som stöd till närstående för att förebygga ohälsa hos dem. 

Regionala Cancercentrum (2021) skriver om vikten av samtal, att involvera hela familjen 

för att kartlägga olika perspektiv och hur patient och närstående upplever situationen, 

tillsammans och var för sig. Närståendes behov av stöd och samtal slutar inte med att 

döden inträffar, den fortsätter även efteråt (SOU 2001:6).  

 

Palliativ vård  

World Health Organization (WHO, 2002) definierar palliativ vård som hälso- och 

sjukvård med syftet att förbättra livskvaliteten för patienter och anpassat stöd till 

närstående, genom att förebygga och lindra lidandet. Syftet med palliativ vård är att hjälpa 

patient och närstående att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och 

ge existentiellt stöd i livets slutskede (RCC, 2021; Socialstyrelsen, 2013). Vården ska 
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bygga på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av helhetssyn på människan 

genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande 

till livets slut, oavsett ålder och diagnos (Socialstyrelsen, 2013). Vård i livets slutskede 

betyder att döden är oundviklig och kommer att ske inom den närmaste tiden 

(Socialstyrelsen 2011). Palliativ vård kan delas upp i två delar, allmän och specialiserad 

palliativ vård. Socialstyrelsen (2018) beskriver allmän palliativ vård som den vården som 

bedrivs av vårdpersonal med grundläggande kunskap och kompetens för att tillgodose 

basala behov inom palliativ vård. Specialiserad palliativ vård innebär enligt 

Socialstyrelsen (2018) att vårda patienter med avancerade symtom som utförs av ett 

multiprofessionellt team som har särskilda kunskaper och kompetenser inom palliativ 

vård.  

Att vårda en döende patient är en utmaning och omvårdnad spelar en central roll inom 

sjuksköterskeyrket (Ahlner- Elmqvist, 2001). Sjuksköterskeyrket ställer stora krav på 

sjuksköterskan som ledare i vårdteamet, att kunna bedöma behov i god tid, planera och 

åtgärda, utvärdera och följa upp resultat. Att kunna samverka med andra professioner runt 

patienten när det gäller undersökningar och behandlingar, rådgöra, och dela information 

till patient och närstående (Svenska sjuksköterskeförening, 2017).  Enligt Bergström och 

Sjöberg (2013) ansvarar sjuksköterskan för att olika vårdinsatser samordnas och det 

patientnära arbetet har en central roll för sjuksköterskan som måste kunna visa förståelse, 

empati och kunskap kring patienten och dess närstående. Att vårda en döende patient 

innebär att ha ett respektfullt förhållningssätt, både gentemot patient och närstående 

(Ahlner- Elmqvist, 2001). Josefsson och Ljung (2017) beskriver att sjuksköterskans roll 

kännetecknas av respekt och hänsyn till patientens kultur, levnadsvanor och empati till 

både patient och närstående. Om patienten inte kan uttrycka sig själv, är det 

sjuksköterskans ansvar att tillsammans med närstående tillgodose patientens behov. 

Målet är att upprätthålla och främja familjens hälsa genom att ta tillvara familjens 

kompetenser och styrkor (Hartogh, 2017). 

 

Närstående och närståendestöd  

Begreppet närstående eller anhörig används inte konsekvent i lagtexter och dokument. 

Enligt Socialstyrelsen (2004) anses en anhörig som en “person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna” och närstående är en “person som den enskilde anser sig ha en 

nära relation till”. En person väljer själv vem som ingår i en familj. Det behöver inte vara 
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blodsband eller fastställd via lag (Benzein et al., 2017). Benzein et al. (2017) beskriver 

att familjen inte endast är kärnfamiljen utan även andra familjekonstellationer så som 

samkönade familjer, storfamilj, men även grannar eller vänner kan ingå i den självvalda 

familjen. I denna litteraturstudie kommer begreppet närstående användas för den som har 

den vårdande rollen och patient för den som erhåller vård. Socialstyrelsen (2004) anser 

att hälso- och sjukvården bör eller till och med ska erbjuda närstående aktivt att delta i 

vården om det är deras önskan, närstående kan ibland uppleva det som ett krav, antingen 

från den sjuke eller vårdpersonalen, att behöva ta ansvar för omvårdnaden. Närstående 

ska erbjudas emotionella stödsamtal och praktiskt stöd för att kunna säkerställa en säker 

och god vård (RCC, 2021).  

 

Vård i hemmet  

Patienter som vårdas hemma upplever oftast en ökad livskvalitet eftersom de befinner sig 

i en för dem bekant omgivning, atmosfären i hemmet kan skapa en känsla av trygghet och 

kan upplevas som hemmakänsla. Melin- Johansson (2017) tillägger att känslan av det 

normala och ett socialt liv ökar och patienten kan behålla sin autonomi. Personen i livets 

slutskede kan känna fysiska begränsningar, till exempel genom olika symtom bland annat 

trötthet och smärtor. De har en kunskap om att tiden i livet är begränsad och att det finns 

en osäker framtid. Allt oftare vill patienter som vårdas palliativt vårdas i hemmet under 

den sista tiden i livet, vilket resultera i att närstående antar rollen som informell vårdare 

åt den sjuke (Holm et al., 2015). Lantz (2007) menar att hemmet ger uttryck för patientens 

identitet, uttrycker vem personen är och dörrtröskeln kan ses som en gräns till dennes 

identitet och autonomi.  

 

Hemsjukvård  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) fastställer att målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. För att uppfylla det målet 

ska hälso- och sjukvården uppfylla kraven på en god vård. Myndigheten använder 

begreppet god hälsa, vård och omsorg, vilket innebär att vården och omsorgen ska vara 

kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. 

Socialstyrelsens termbank definierar hemsjukvård som vård när den ges i patientens 

bostad eller på särskilt boende och som är sammanhängande över tid (Socialstyrelsen, 

2017).  
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Problemformulering 

Stöd till närstående bör utformas då forskning inte tillräckligt har kunnat påvisa vad som 

är effektiv när det gäller närståendestöd och dess utformning (Socialstyrelsen, 2013). 

Vidare har forskning visat att vårda en anhörig i hemmet anses som en tung börda, vilket 

i sin tur kan leda till utmattning hos närstående (Benzein et al., 2017). Det kan också leda 

till hälsorelaterade problem, samt minskad livskvalitet hos den vårdande närstående 

(Sultan et al., 2016). Genom en ökad kunskap kring närstående och förståelse för deras 

situation kan vårdgivarna få möjlighet att hantera och bemöta närstående på ett 

professionellt sätt (Bergh & Pilhammar, 2019). Därav är det av vikt att skapa en överblick 

av närståendes upplevelser för att kunna belysa vilken typ av stöd till närstående som är 

nödvändiga för att förbättra deras upplevelser av att vårda den anhörige med palliativa 

behov i hemmet. Genom att skapa en översikt över det valda ämnet, hoppas författaren 

kunna identifiera kunskapsluckor, samt att väcka nya frågor för att utveckla närståendes 

delaktighet genom att ta hänsyn till deras upplevelser inom den palliativa vården.  

 

Syfte  

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en patient med palliativa 

vårdbehov i hemmet. 

 

Metod  

Design  

Studiens design är en allmän litteraturöversikt, som innebär att skapa en översikt av 

befintligt forskningsmaterial inom ett område (Friberg, 2017). Artiklar med kvalitativ 

ansats valdes, då studiens syfte var att belysa närståendes upplevelse av att vårda en 

anhörig med palliativa behov i hemmet. En kvalitativ metod är lämplig för att förstå 

människors upplevda erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Urval 

Urvalskriterierna var vetenskapliga originalartiklar som svarade till syftet. 

Inklusionskriterier var artiklar som innehöll närståendes upplevelser av att vårda en 

patient med palliativa vårdbehov i hemmet. Artiklarna skulle vara peer reviewed, det vill 
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säga artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlund, 2017), skrivna på 

engelska, publicerade efter år 2011.  

 

Sökvägar  

Litteratursökning genomfördes med hjälp av systematisk datasökning i databaserna: 

CINAHL Complete som är en databas inriktad på omvårdnadsvetenskap och PubMed, 

med inriktning i medicinsk vetenskap, som innehåller omvårdnadsrelaterade artiklar 

(Polit & Beck, 2021; Östlundh, 2017). Nyckelorden som identifierades var närstående, 

upplevelser, palliativ vård och vård i hemmet. Dessa översattes med hjälp av svensk 

Mesh. I PubMed har MeSH använts som är en ämnesordlista för att hitta artiklar knutna 

till ett specifikt ämne (Polit & Beck, 2021). I CINAHL Complete användes CINAHL 

Headings för att hitta relevanta sökord. Dessa delades in i fyra sökblock. Med hjälp av 

dessa genomfördes en blocksökning på var och en av blocken med hjälp av den booleska 

operatorn OR och kombinerades sökblocken med operatorn AND för att öka 

träffsäkerheten (Karlsson 2017). Fritext ord har använts i olika kombinationer. För att 

undvika att sökningen uppfattar ord som olika termer används citationstecken runt ord 

för att hålla ihop orden till en fras (Östlundh, 2017). För att få en tydlig översikt hur 

sökningen genomfördes se bilaga 1. Sökresultaten baserades på kvalitativa artiklar 

eftersom författaren avsåg att belysa upplevelser av närstående (Dahlborg Lyckhage, 

2017).  

 

Granskning och analys  

Sammanfattningarna av resultaten i litteratursökningen lästes igenom för att få en 

överblick över det valda området. Detta gjordes för att författaren skulle få en förståelse, 

samt perspektiv på innehållet. Alla artiklar lästes sedan igenom upprepade gånger för att 

få en helhet av innehållet. För att få en tydlig översikt av artiklarnas kvalitet 

sammanställdes dessa i en matris (Bilaga 2). Studierna dokumenterades i Högskolans 

Kristianstad granskningsmall, där bland annat syftet, metod, resultat finns beskrivet 

(Blomqvist et al., 2016). Grunden till analysen var att skapa en överblick genom en 

noggrann dokumentation. Relevanta meningsenheter som motsvarade syftet plockades 

ut. Meningsenheterna kodades efter likheter och skillnader i innehållet. För att inte i 

förväg bestämma vilka kategorier som finns i texten sammanställdes först 

meningsenheter, koder och underkategorier. Ingen data ska kunna passa in under två 
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kategorier. Därigenom ges läsaren möjlighet till att få en överblick och ökad förståelse 

för området (Friberg, 2017).  

Tabell 2. Exempel över textanalysprocessen  

Meningsenhet  Kod Underkategori Kategori 

“But when [hospice 

nurse] came it was 

easier for me, because I used to just tell 

her and she used to say ‘just tell me, 

you don’t have to go round making calls 

and all that, I’ll do that for you, I’ll 

contact them’, so that was really 

helpful.” (Totman et al., 2015) 

Ansvar lyfts 

från den 

som vårdar, 

ge 

säkerhet. 

 

Att erhålla 

stöd  

 

Stöd 

 

“I had a bit of a dilemma when I 

thought he is better off with God, God 

is protecting him, he’s not ill no more 

but on the other side I’m thinking I’d 

rather have him here with me.” (Cowan, 

2014) 

Att hitta 

styrka och 

tröst i sin tro. 

Att vara 

troende 

Meningsfu

llhet 

“He was my responsibility and I had to 

protect him ... and take care of him.” 

(Wu et al., 2020) 

Att känna 

ansvar för 

sin 

närstående. 

Upplevelsen 

av att inte 

räcka till  

Svårighete

r 

“At some point a physician must know 

what it’s coming to and then it’s 

probably better to be informed about it.” 

(Janze & Henriksson, 2014) 

Medveten 

om att döden 

kommer att 

inträffa & att 

vilja veta. 

Att 

konfronteras 

med döden 

Existentiell

a frågor 

 

Etiska överväganden  

Samtliga artiklar granskades och värderades på ett etiskt sätt, samt att författaren tog 

hänsyn till dess innehåll. Författaren bör ha kunskap kring forskningsetiken och 

forskningsetiska principer (Polit & Beck, 2021) såsom göra-gott-princip, rättviseprincip 

och respekt för individen (Belmontrapporten, 1978). Enligt Polit och Beck (2021) 

framkommer det att artiklarna som ingår i vetenskapliga studier ska lyda under etiska 

principer för att bevara mänskliga rättigheter. Studierna ska ha fått tillstånd från en etisk 

kommitté. Samtliga åtta artiklar hade blivit etisk godkänd i de länder där studierna 

utfördes. Helsingforsdeklaration tar upp ett flertal etiska aspekter som ska tas hänsyn till, 
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däribland värnandet om deltagarnas självbestämmande och integritet (World Medical 

Association [WMA], 2018). I sju av artiklarna nämns det att deltagarna lämnade 

informerat samtycke, i en av artiklarna är det oklart om skriftlig samtycket lämnades. 

Vidare framkom inga personliga uppgifter om deltagarna i studierna, därigenom var deras 

integritet skyddad (Kjellström, 2017).  

 

Förförståelse  

I mitt arbete som sjuksköterska inom specialiserad palliativ vård möter jag många 

närstående som vårdar en anhörig i livets slutskede. Författarens förförståelse är att 

närstående upplever vården av den svårt sjuke som både positiv och negativ. Närstående 

vill gärna ta hand om den sjuke, men är rädda att de inte ska orka och inte har den rätta 

kunskapen. Tillsammans med den sjuke nyttjar närstående den återstående tiden för att 

tillbringa den sista tid i livet tillsammans, samt att personen känner sig behövd. Däremot 

kan närstående känna sig ensamma, hjälplösa, samt att det läggs ett stort ansvar på de som 

vårdare. Konsekvensen av detta innebär isolering och existentiellt lidande för den som 

har antagit rollen som vårdare. Uppfattningen är att stödet till närstående behöver 

förbättras. Författaren är medveten om att det finns en risk att förförståelsen kan påverka 

studiens resultat och författaren strävar efter att inte låta sig påverkas av förförståelsen.  

 

Resultat 

Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar, tre från England, två från Sverige och 

resterande artiklar från Canada, Taiwan och Ghana. Artiklarna svarar på studiens syfte 

och endast upplevelser av närstående som vårdat en palliativ person med vårdbehov i 

hemmet har lyfts fram. Deltagarantalet sträckte sig från 6 till 23, med ett åldersspann från 

20 till 83 år. Närstående i de inkluderade artiklarna har haft olika relationer till den sjuke, 

exempelvis makar, barn, föräldrar, vänner samt andra släktingar. I de utvalda artiklarna 

var datainsamlingsmetoden halvstrukturerade intervjuer, kvalitativa intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och djupintervjuer. Resultatet består av fyra kategorier och 

åtta underkategorier. 
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Svårigheter 

Att vara den som vårdar  

Närstående antog en ny roll som informell vårdare i samband med omhändertagandet av 

den sjuke. Flera närstående upplevde att de visste hur vården skulle genomföras där stor 

vikt lades på vårdandet men mindre på förebyggande åtgärder som trycksårs- och 

smärtprevention (Cowan, 2014; Janze & Henriksson, 2014; Teixeira et al., 2020). För att 

klara av vardagen hjälptes närstående åt i hemmet, såsom att tvätta, laga mat eller att 

vårda patienten (Teixeira et al., 2020).  

“I am responsible to lift and transfer her from bed and chair every morning […]. 

Most of the days, I sit next to her only for her have the feeling of another person” 

(Teixeira et al., 2020, s. 4). 

Att inte veta hur den vårdade patientens tillstånd var, upplevdes som en tung 

börda. Närstående anpassade sig till den nya situationen, men upplevde en 

osäkerhet i sin nya roll. Anpassning var en pågående process, där närstående 

försökte hitta lösningar när patienten upplevdes försämrad (Janze & Henriksson, 

2014).  

Figur 1 Som visar närståendes upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet 
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“When he came home from the hospital he could not do anything himself, could 

hardly move. I did not expect that he would be so weak. In some way it felt good 

to be taking care of him” (Janze & Henriksson, 2014, s. 498). 

Att lära sig att ta hand om den svårt sjuke under vårdtidens process var ett 

genomgående tema (Janze & Henriksson, 2014; Salifu et al., 2021; Teixeira et al., 

2020; Wu et al., 2020).  

Förändrad relation 

Att inta rollen som vårdare upplevdes som att relationen till patienten ändrades. I takt 

med att patienten försämrades upplevde närstående en ökad sårbarhet. För att inte lägga 

bördan på den svårt sjuke intog närstående en roll som den starka trots att de kände sig 

svaga (Janze & Henriksson, 2014).  

“One should be able to have a conflict but in this case you end up in an uneven 

position, being the one not having an illness, from my point of view it feels like 

stepping on someone who is already lying down” (Janze & Henriksson, 2014, s. 

499).  

Flera närstående upplevde att de kontinuerligt förberedde sig för sin nya och 

förändrade roll genom att hitta nya sätt att förhålla sig till sin partner. Trötthet och 

spänning kunde leda till upplevelser av ilska och känsla av otillräcklighet 

(Carlander et al., 2011). Flera närstående upplevde det förändrade förhållandet till 

patienten som en smärta, att se den svårt sjuke lida, fysisk och psykisk, samt en 

smärta i insikten att patienten försämrades. Intima omvårdnadsmoment beskrevs 

också som påfrestande. Eller när patienten inte ville ta emot hjälp av närstående, 

exempelvis vid intima omvårdnadsmoment, upplevde närstående frustration och 

ilska (Totman et al., 2015). 

Upplevelsen av att inte räcka till  

Att vården skulle bedrivas i hemmet upplevdes svårt, stressigt och deprimerande där 

närståendes tankar om hur de skulle klara av vården uttrycktes (Cowan, 2014; Kellehear 

et al., 2012).  

I’m very pleased about the way I looked after him and what I did for him. 

I can’t think about myself really only about looking after him. I never left 
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the house really. I didn’t have the time to go out or go to the temple, 

nothing like that. (Cowan, 2014, s. 182) 

Patientens behov kom i första hand där närstående upplevde ett förändrat beteende hos 

sig själva. De uttryckte ett minskat tålamod i sina reaktioner och agerande. Detta ledde 

till dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet. Ensamheten i att själv ansvara för 

vården upplevdes som en ökad känsla av isolering (Carlander et al., 2011; Totman et al., 

2015). När närstående upplevde att de prioriterade rätt saker och kunde tillgodose 

patientens behov ledde detta till en positiv känsla.  

För att klara av situationen använde sig närstående av strategier för att finna mental och 

fysisk styrka för att klara av vardagen med att vårda en svårt sjuk i hemmet. En strategi 

var att fortsätta sitt ordinarie arbete i mindre eller större utsträckning. Ett annat sätt var 

att få prata fritt om sina känslor med en vän. Detta upplevdes terapeutiskt då närstående 

kunde få ur sig sin ilska och sorg om hur svårt det var att vårda en svårt sjuk och att hela 

livssituationen upplevdes ohanterlig. Flera närstående gav upp sina fritidsaktiviteter när 

patienten behövde mer hjälp från dem. Det fanns hela tiden en oro och en stress för att 

patienten skulle försämras. även en oro i att inte veta när denna försämring kunde ske 

(Carlander et al., 2011; Teixeira et al., 2020). 

“I stopped going to the movies, having dinner out. I stopped doing what everyone 

else does. [...] anywhere I go, I am going to run [trembling voice]. I am 

experiencing stress for fear of something happening to my mum” (Teixeira et al., 

2020, s. 7) 

 

Stöd  

Att erhålla stöd 

Närstående upplevde att ansvaret, dels för den sjuke, dels för omvårdnaden, minskade när 

stöd erhölls från vårdpersonal. Stödet kunde vara att samverka med andra enheter eller 

att få råd hur omvårdnaden kunde utföras (Totman et al., 2015).  

But when [hospice nurse] came it was easier for me, because I used to just 

tell her and she used to say ‘just tell me, you don’t have to go round 

making calls and all that, I’ll do that for you, I’ll contact them’, so that 

was really helpful. (Totman et al., 2015, s. 500) 
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Detta i sin tur gav en upplevelse av säkerhet. Även att närstående inte upplevde sig 

ensamma och isolerade i vården av den sjuke utan hade någon att dela den tunga bördan 

med. Vetskapen av att stöd fanns, att närstående blev sedda och bekräftade ingav trygghet. 

Närstående belyste vikten av att vårdpersonal tog sig tid att förklara och vara öppen för 

deras och patientens behov. Flera närstående upplevde att när vårdpersonalen tog sig tid 

att lyssna på frågor och funderingar infann sig en känsla av lugn, en känsla av bekräftelse 

i rollen som vårdare och närstående. Dessa positiva upplevelser ledde till att balansen till 

negativa erfarenheter återställdes (Cowan, 2014; Totman et al., 2015).  

Stöd från andra familjemedlemmar spelade en stor roll för närstående som vårdade. 

Känslan av isolering, samt ensamhet minskade när beslut kunde tas i samråd med andra 

familjemedlemmar (Totman et al, 2015; Cowan, 2014).  

“I explained to the family that I needed to go to work from 10am to 3pm and when 

I come home I take over. I had the help, the whole family helped” (Cowan, 2014, 

s. 182). 

Flera närstående upplevde att utan stöd av familjen hade genomförandet av vården 

inte kunnat ske. För närstående var önskan om respekt och stolthet över sin roll 

som vårdare viktig (Cowan, 2014).  

När stöd saknas 

Det var inte enbart positiva upplevelser av stöd som beskrevs. Flera närstående upplevde 

att kunskap och hjälpmedel saknades i att vårda en svårt sjuk person i hemmet och 

efterfrågade professionellt stöd vid omvårdnadssituationer (Cowan, 2014; Kellehear et 

al., 2012; Salifu at al., 2021). 

“He is very heavy for only one person to provide personal care. He has a big sore 

in the lower back… …It’s difficult for us (caregivers) to avoid this if we can’t 

anticipate and know what to do” (Salifu, Y. et al., 2021, s. 102). 

I omvårdnadssituationer där närstående inte visste hur omhändertagandet skulle 

ske, upplevdes situationen skrämmande, en rädsla för att inte räcka till. Det 

framkom att närstående gjorde sina egna tolkningar att patienten nästan var död 

när hen fick andnöd eller var mindre aktiv (Salifu et al., 2021).  
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I think the main thing is that the state should get more involved in these 

patients’ problems. In fact, in our country there is practically no help from 

the state. You see, I was able to care for her at home, to give her the right 

conditions, but I have seen a lot of families who are not able to care for 

such patients… That is why I think they would feel much better if there 

were social help, with home visits from specialists, specialized 

consultations to care for these patients. (Kellehear, A. et al., 2012, s. 73) 

Flera närstående avböjde hjälp och stöd från andra familjemedlemmar eftersom 

det kunde upplevas som en svaghet att be om hjälp (Teixeira et al., 2020). 

 

Meningsfullhet 

Att vara troende 

Att vara troende spelade en stor roll i omhändertagandet av patienten och kunde upplevas 

som en hjälp för närstående. Genom att hitta styrka i sin tro orkade närstående fortsätta 

vårdandet, vilket gav dem stöd och tröst i svåra situationer (Cowan, 2014; Kellehear at 

al, 2012; Salifu et al., 2021; Totman et al., 2015; Wu et al., 2020). 

And you know, but before you die, you know, you have to do everything 

possible. If you have a mother or father, you need to look after them. If 

you’re going to the haven, and you support one of your parents, either 

mother or father, you know, then you have a good chance to succeed and 

go into the haven. (Totman, J. et al., 2015, s. 503) 

Närstående upplevde att deras tro kunde hjälpa den sjuke, exempelvis vid övergången till 

ett nästa liv efter döden (Cowan, 2014; Wu et al., 2015). I Kellehear et al. (2012) framkom 

att det var vanligt i många kulturer att döden förknippades med ritualer och förberedelser 

inför begravningen. Vissa närstående såg vidskepelse som en hjälp för den döende 

personen. Närstående beskrev att de undvek socialt ogillande, som uppstod genom att inte 

ansvara för omvårdnaden av patienten och att de genom detta svek sin tro till gud (Salifu 

et al., 2021).  

I must care for him. God will not forgive me if we abandon him because 

he (dad) has done a lot for the family and me. I can’t even stand the 
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criticisms from others. Everyone knows what my dad has done for us 

growing up. (Salifu et al., 2021, s. 103) 

Att leva i nuet 

Flera närstående upplevde sig isolerade med en svårt sjuk i hemmet, men samtidigt 

tacksamhet för att få tillbringa tid tillsammans. Att inte tänka på framtiden utan att ta en 

dag i taget för att ta tillvara den begränsade tiden ansågs som en strategi att klara vardagen 

(Janze & Henriksson, 2014; Totman et al., 2015).  

“I’m trying to be present, because that’s what’s important right now. If I begin to 

think about what will happen next, what if he dies, what will happen next, I would 

lose what’s today” (Janze & Henriksson, 2014, s. 497). 

 

Existentiella frågor 

Att konfronteras med döden 

Döden som begrepp var obegriplig för de närstående, dels mellan att veta rent kognitivt, 

dels alla känslor kring döden (Totman et al., 2015).  

Even though we were there and we knew she [mother] was going to die, 

we didn’t think she was going to – realistically, emotionally we didn’t 

know she was going to go. Academically you know lots of things. So, even 

when she came home we just thought, you know, what does death actually 

mean? (Totman et al., 2015, s. 502). 

Flera närstående upplevde en rädsla när de skulle prata om döden med den svårt 

sjuke. Å andra sidan önskades en öppen kommunikation eftersom indirekt 

kommunikation ledde till obesvarade tankar och att information undanhölls. Att 

döden hela tiden var närvarande kändes skrämmande där närstående upplevde den 

mer påtaglig i situationer där patienten hade komplexa symtom. Närstående 

upplevde stress och oro när läkaren skulle lämna information om sjukdom och 

prognos (Carlander et al., 2011; Janze & Henriksson, 2014; Totman et al., 2015). 

I Totman et al. (2015) framkom att närstående vid dessa tillfällen började fundera 

över sin egen död och att inte finnas här för alltid. 
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“And when it happened it was oh god, this is happened and it makes you think 

anything can happen at any time, it brings it home that, you know, you’re not here 

forever” (Totman et al., 2015, s. 502). 

När patienten upplevdes ha ett lidande i livets slutskede infann sig en känsla av 

misslyckande hos närstående (Kellehear et al., 2012; Totman et al., 2015). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Lincoln och Guba (1985) framställer hur trovärdighet kan beskrivas utifrån fyra 

kvalitetskriterier tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet för att skildra 

studiens kvalité.  

Tillförlitlighet behandlar hur väl resultaten representerar en trovärdig tolkning av data 

(Lincon & Guba, 1985). Användning av allmän litteraturöversikt stärker tillförlitligheten 

för att besvarar syftet som var upplevelser av närstående som vårdar en patient med 

palliativa behov i hemmet. Friberg (2017) beskriver att en litteraturöversikt skapar en 

översikt av ett avgränsat område. Endast kvalitativa artiklar användes för att beskriva 

upplevelser av människor och kunde genom detta säkerställa att studien svarade på sitt 

syfte (Friberg, 2017; Forsberg & Wengström, 2015). För att söka artiklar valdes 

databaserna CINAHL och PubMed baserad på att dessa har sitt fokus i omvårdnads- och 

medicinsk forskning (Polit & Beck, 2021; Östlundh, 2017). Artiklarna som användes var 

Peer- reviewed, genom detta säkerställdes att valda artiklar publicerades i vetenskapliga 

tidskrifter (Östlund, 2017). Vid sökningar i litteraturdatabaserna framkom dubbletter, 

vilket kan tyda på att relevanta sökord och kombinationer användes och att mättnad 

uppnåddes. Mättnad innebär att sökningar inte leder till ytterligare information (Polit & 

Beck, 2021). Genom användning av ämnesordssökning eller Mesh termer togs relevanta 

sökord fram. Medelst ämnesord och Mesh termer, användes vedertagna benämningar och 

relevanta träffar framkom, vilket förfinar sökningen. Genom användning av ämnesord 

alternativ Mesh termer kunde sökningen avgränsas, vilket i sin tur ledde till ett bättre 

sökresultat (Friberg, 2017). Användning av citat exemplifierade kategorier och ökade 

därmed trovärdigheten (Danielson, 2017). Citaten som användes var återgivna på 

originalspråk för att undvika misstolkning. Alla artiklar är skrivna på engelska och 
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resultatet kan ha påverkats vid översättning till svenska. Vid översättning användes 

engelskt-svenskt lexikon, samt översättningsmotorer (Östlund, 2017).  

Lincoln och Guba (1985) menar att verifierbarhet används för att påvisa att studien hade 

kunnat genomföras under samma eller liknande förutsättningar i samma/ liknande 

sammanhang. Genom noggrann beskrivning av design, urval, sökvägar, samt 

analysprocessen i metodavsnittet stärks verifierbarhet. Användning av tabeller och 

figurer, samt detaljerad beskrivning av sökningen genom sökschemat (Bilaga 1) bidrar 

till att studien kan genomföras under samma alternativ liknande förutsättningar i samma 

eller liknande sammanhang för att öka verifierbarhet. 

Förförståelse skrevs ned i första planeringsskede för att inte påverka studiens innehåll, 

samt att öka medvetenhet om författarens erfarenheter. Detta leder till att pålitlighet i 

studien ökas. Lincoln och Guba (1985) beskriver att pålitlighet är objektivitet, att 

författaren interpretera data och att data inte är uppfunna av författaren. Vidare beskrivs 

det att resultatet är en reflektion över funna data och inte forskarens partiskhet, motivation 

eller perspektiv. Priebe och Landström (2017) menar att förförståelse är vetskap inom ett 

visst område, som vi har innan vi börjar forska i någonting. Detta innebär inte att det 

endast handlar om vad vi redan har lärt oss, det handlar om vilka värderingar, erfarenheter 

och attityder vi bär med oss. Förförståelse påverkar inte bara hur forskaren ser på saker, 

utan och vad man ser. Med detta i åtanke anser författaren att det är viktigt för studiens 

transparens, och därför också pålitlighet, att anslå författarens egen förförståelse. 

Eftersom litteraturstudien, under arbetes gång, har granskats av till exempel handledare 

och handledningsgruppen, ökas pålitligheten (Lincoln & Guba, 1985). Författarens 

förförståelse sattes åt sidan under analysprocessen, men återupptogs i resultatet för att få 

en djupare förståelse i den tolkade helheten. Genom att anslå förförståelsen vill författaren 

minska denna effekt och därmed stärker studiens pålitlighet (Priebe & Landström, 2017). 

Överförbarhet ska beskriva om resultat kan överföras i andra sammanhang eller grupper 

enligt Lincoln och Guba (1985). Genom noggrann beskrivande data ska läsaren själv 

kunna avgöra om resultatet kan appliceras i andra kontexter eller sammanhang. 

Författaren har valt att belysa närståendes upplevelser av att vårda en patient med 

palliativa vårdbehov i hemmet. Det innebär att studien inte kan överföras till patientens 

eller sjukvårdspersonalens upplevelser av att erhålla eller ge palliativ vård i hemmet. Det 

anses att resultatet kan vara överförbar till andra närstående som vårda en patient med 
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andra sjukdomstillstånd och inte enbart en patient med palliativa behov. Artiklarna som 

användes kom från olika länder eftersom författaren inte hade några geografiska 

begränsningar, vilket anses som en styrka eftersom det ger en bredare överblick på 

närståendes upplevelser. Hälso- och sjukvårdssystemen i de olika länder kan variera i 

uppbyggnad, kulturskillnader och samhällets uppbyggnad vilket kan påverka upplevelsen 

av vården. Resultaten handlar om upplevelser, således kan dessa överföras till Sverige 

eftersom de liknar varandra och fenomenet är något som sjukvården kan möta överallt.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visar att närstående har mångsidiga upplevelser, 

erfarenheter och förutsättningar för palliativ vård i hemmet. De mest framstående fynden 

är: upplevelser i samband med att närstående antar rollen som vårdare och förändrade 

relationer mellan närstående och patient. Fynden anses ha betydelse för att bidra till en 

ökad förståelse hos vårdpersonal, vilket i sin tur kan förbättra närståendes upplevelser av 

den palliativa vården i hemmet. Resultatet kommer diskuteras utifrån tidigare 

vetenskaplig litteratur och kopplas till transitionsteorin. Transition betyder förändringar i 

hälsotillståndet, i relationer, förväntningar och förmågor. Transitioner är indelade i 

utvecklande, situationsanpassad, hälso-/ sjukdomsrelaterade och organisatoriska delar 

(Meleis, 2012).  

Resultatet visar att närstående antog en ny roll som informell vårdare i samband med 

delaktigheten i vårdandet av den sjuke i hemmet. Flera närstående upplevde att de hade 

behov av kunskap om sjukdomen och om vårdens utförande. Detta styrks av Dingley et 

al. (2017) där kunskap och färdigheter i att vårda är nödvändiga för att minska närståendes 

oro och lidande, men det framkommer också att det är svårt att veta vilken kunskap och 

färdighet som behövs. Regionala cancercentrum (2021) menar att närstående ska erbjudas 

praktiskt stöd för att säkerställa en säker och god vård. Närstående antar rollen som 

vårdare då situationen kräver det, denna typ av förändring benämns enligt Meleis (2010) 

som en situationstransition. Meleis (2010) menar att närstående genomgår en transition, 

en anpassning för att bli medveten om den nya situationen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan stödjer närstående för att möjliggöra denna transitionen. Detta styrks av 

Cain et al. (2018) där det framkommer att närstående behöver bekräftelse, stöd och tröst 

då mycket fokus är på patienten.  
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Vidare upplever närstående att relationen till patienten ändras i samband med nya roller, 

till exempel som informell vårdare när behovet av att hitta nya sätt att förhålla sig till 

patienten uppstår. Utmaningen är att närstående anpassar sig till ett förändrat förhållande 

till patienten. Att se sin familjemedlem lida kan leda till smärta, fysiskt och psykiskt, men 

även en insikt för närstående att patienten förändras. Den sjuke genomgår en transition 

som benämns som hälso- och sjukdomstransition av Meleis (2010), vilket i sin tur 

påverkar närstående. Deras livsaktiviteter ändras och närstående anpassar sig till 

vårdandet, vilket kan upplevas som en osäkerhet. Dessutom kan det vara svårt för 

närstående att anpassa sig till den nya situationen, en osäkerhet att inte veta när och hur 

patientens tillstånd kommer förändras. Närstående omdefinierar sina roller och anpassar 

sig till patientens behov, eftersom närstående anser att deras behov är sekundära. James 

(2017) menar att närstående som vårdar en svårt sjuk person i livets slutskede har behov 

av kunskap och information. Närstående upplever att de kontinuerligt förbereder sig för 

sin nya och förändrade roll, genom att gradvis hitta nya sätt att förhålla sig till sin partner. 

Inverkan av trötthet och spänning kan leda till upplevelser av ilska och känsla av 

otillräcklighet. Transitionsteorin underlättar för sjuksköterskan att ge stöd till närstående 

genom att de är medvetna om att närstående genomgår en transition. På detta sätt främjar 

sjuksköterskan närståendehälsa. Att upprätthålla och främja familjens hälsa genom att ta 

tillvara familjens kompetenser och styrkor anses som ett viktigt verktyg för att främja 

närståendehälsa (Hartogh, 2017). Meleis (2010) anser att nya roller behöver intas när en 

person genomgår en transition och i samband med detta förändras rollerna. Transition är 

en ständig pågående livsprocess som förflyttar sig från en fas till en annan (Meleis, 2012). 

Ny kunskap behövs för att förändra beteende och därmed ändra definitionen av sig själv. 

Viktigt är även att sjuksköterskan beaktar alla transitioner och inte endast fokuserar på en 

specifik typ av övergång för att se helheten (Meleis et al., 2000). 

I resultatet framkom att när patienten försämrades, exempelvis när patienten fick andnöd 

upplevde närstående oro för att patienten skulle dö. Detta styrks av Dingley et al. (2017) 

som menar att närstående upplever oro och osäkerhet, exempelvis när patienten inte får i 

sig någon mat och en känsla att döden är nära infinner sig. Att inte veta hur patientens 

tillstånd är skapar osäkerhet hos närstående och leder till en känsla av otillräcklighet. Ett 

steg i transitionen är att närstående behöver skaffa ny kunskap och förändra sitt beteende 

i samband med sin nya roll. Att lära sig omhändertagandet av den svårt sjuke patienten 

är en förutsättning för att kunna vårda (Meleis, 2010). Att skaffa ny kunskap och förändra 
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ett beteende resulterar i att definitionen av sig själv ändras i sociala sammanhang (Meleis, 

2012). En bedömning behöver göras av sjuksköterskan för att kunna erbjuda lämpligt stöd 

utifrån närståendes behov där hinder och möjligheter i den nya rollen behöver tydliggöras. 

Även detta styrks av Dingley et al. (2017) som menar att synliggöra styrkor och 

begränsningar hos närstående ökar möjligheten att rätt stöd och hjälp tillhandahålls. 

Sjuksköterskan ansvarar för att hjälpa närstående genom transitionen. Att främja 

känslomässigt välbefinnande, kunskap och sunda relationer skapar en positiv transition, 

där omvårdnadens mål är att bidra till bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet 

(Meleis & Trangenstein, 1994). Sjuksköterskans bedömning är nödvändig för 

identifikation av känslan av otillräcklighet, vilket nås genom god kommunikation, aktivt 

lyssnande och respekt gentemot närstående och patient. Detta styrks av Ahlner- Elmqvist 

(2001), att sjuksköterskan behöver ha kunskap och förståelse för närståendes situation 

och behov för att kunna etablera en god relation till de närstående. Närstående har 

kunskap om patientens hälsa och kan dela sin information med vårdpersonal. Genom att 

sjuksköterskan bjuder in närstående ökar närståendes möjlighet till delaktighet i 

omvårdnaden (RCC, 2021). I Dingley et al. (2017) framkommer att närstående vill vara 

delaktiga och få information om vad de kan förvänta sig när patientens tillstånd försämras. 

Detta styrks av författaren, genom att göra närstående delaktiga i vården underlättas 

samarbetet med att vårda en svårt sjuk i hemmet. Kontinuerlig information ökar 

närståendes förståelse för symtom och sjukdomsprocessen vilket ökar möjligheten att 

kunna tillgodose patientens önskemål (Ternestedt et al., 2017).  

 

Slutsats 

Litteraturöversikten kan bidra med en ökad kunskap om vilka upplevelser närstående har 

i samband med att de intar rollen som informell vårdare. Det är viktigt att sjuksköterskan 

kan identifiera närståendes behov i den nya rollen genom att vara medveten om 

närståendes upplevelser. En slutsats är att närstående behöver tydlig information och stöd 

för att kunna genomgå en hälsosam transition. Genom att sjuksköterskan är medveten om 

transitionsprocessen hjälper hon närstående att genomgå denna process. Sjuksköterskans 

kunskap och kompetens medför, att en god relation till närstående skapas, vilket leder till 

stöd i sjukdomstiden för både patient och närstående. Detta ökar närståendes möjlighet 

att kunna vårda en svårt sjuk familjemedlem i hemmet. Fortsatt forskning bör ske kring 

närståendes behov och hur individuellt stöd kan utformas som ett verktyg för 
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omvårdnadspersonal, vilket leder till att närståendes situation underlättas. Ytterligare 

förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara hur vårdpersonalen kan kartlägga 

närståendes situationer och hur stödet kring delaktighet i vårdandet kan utformas. Det 

finns idag en del forskning ur sjuksköterskeperspektiv, vilket ger en onyanserad bild av 

den palliativa vården. Därav hade det varit önskvärd att forska mer kring 

närståendeperspektivet inom palliativ vård. 
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Bilaga 1  

Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2021-10-01 

Syfte: Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en patient med palliativa 

vårdbehov i hemmet. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Närstående  

"Family nursing"[Mesh] OR  

"Extended family"[Title/Abstract] 

3 941  

2. Upplevelser 

"Qualitative research"[Mesh] OR 

"Experience"[Title/Abstract] OR 

"Interview"[Title/Abstract] OR 

"Hermeneutics"[Title/Abstract]  

906 462  

3. Palliativ vård 

"Palliative Care"[Mesh] OR  

"Terminal Care"[Title/Abstract] OR  

"End of life care"[Title/Abstract] 

67 719  

4. Vård i 

hemmet 

"Home Nursing"[Mesh]  9 487  

5.  

1 AND 2 AND 3 AND 4 176  

Begränsningar engelskspråkig, år 2011–2021 47 1 
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Bilaga 1 

Sökschema 

Databas: CINAHL complete 

Datum: 2021-09-21 

Syfte: Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en patient med palliativa 

vårdbehov i hemmet. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Närstående 

“Family” [MH] OR 

“Extended Family” [MH] OR  

“Next of kin” [fritext] OR  

“Family member” [fritext] OR  

Relatives [fritext] 

221 793 

 

2. Upplevelser 

“Life Experience” [MH] OR  

Experiences [fritext] OR  

“Relatives Experiences” [fritext]  

392 318 

 

3. Palliativ vård 

"Palliative Care" [MH] OR 

"Hospice and Palliative Nursing" [MH] OR 

“Palliative supportive care” [fritext] OR 

“Terminal care” [fritext] OR  

“End of life care” [fritext] 

59 646 

 

4. Vård i 

hemmet 

“Home health care” [MH] OR  

“Home nursing” [MH] OR 

“Non-professional home care” [fritext] 

28 419 

 

5.  

1 AND 2 AND 3 AND 4 118 

 

Begränsningar Peer reviewed, engelskspråkig, år 2011–2021  66 7 
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Artikelöversikt                  

Författare, Titel, 

Land, År 

A Syfte Design, Urval, Datainsamlingsmetod Genomförande, Analys Resultat Kvalitet 

 

Totman, J., Pistrang, N., 

Smith, S., Hennessey, S. & 

Martin, J. 

 

“You only have one chance 

to get it right”: A 

qualitative study of 

relatives' experiences of 

caring at home for a family 

member with terminal 

cancer. 

 

England, 2015 

Syftet var att 

utforska de 

känslomässiga 

utmaningar som 

närståendevårdare 

står inför och 

deras erfarenheter 

av vårdpersonal, 

ur ett existentiell- 

psykologisk 

perspektiv. 

Kvalitativ design. Konsekutivt urval. 15 

deltagare, 11 män + 4 kvinnor. 

Studien ägde rum genom ett hospice i 

Londons innerstad. Deltagarna-> vuxna som 

nyligen mist en anhörig/ släkting med 

cancerdiagnos som erhöll vård i hemmet av 

deltagaren. 

Inkl: Deltagarna vårdade närstående 

cancerpatient i hemmet, tid sen död: 3 

månader, min.ålder för deltagandet 21 år, 

deltagarna skulle prata flytande engelska. 

Semistrukturerade intervjuer. Etisk godkänd. 

Alla deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterier under 

studieperioden blev inbjudna att 

delta. Skriftligt samtycke före 

intervjun gavs. Intervjuerna 

genomfördes ej i hemmet/ på 

hospice. Intervjulängd max. 1 

timme. Intervjuerna-> 

halvstrukturerad format,  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Oklart om pilotintervju gjordes.  

Stöd av 

vårdpersonalen 

upplevdes 

(tillgänglighet, 

kompetens, tid). 

Meningsfullhet vid 

utv. av nära relation 

med vårdgivaren. När 

vårdpersonalen talade 

öppet och gav 

relevant information 

gav detta en känsla 

av trygghet. 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urval varierat, teman svara på syftet, 

intervjulängd rimligt i relation till syftet 

sänks av: saknas pilotstudie. 

Verifierbarhet stärks av: Beskrivning av 

intervjuerna finns, vedertagen analys beskrivs. 

Pålitlighet stärks av: Förförståelse beskriven, 

mer än en person i analysen. 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart, abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. 

Janze, A. & Henriksson, A. 

 

Preparing for palliative 

caregiving as a transition 

in the awareness of death: 

family carer experiences 

 

Sverige, 2011 

Syftet var att 

utforska 

närståendevårdare

s erfarenheter 

genom berättelser 

om förberedelser 

inför att utöva 

vård. 

Kvalitativ ansats. Konsekutivt urval. 6 

deltagare, Ålder: 40–83. Studien ägde rum 

inom ett team som utför Avancerad sjukvård 

i hemmet. Inkl: Alla närstående som vårdade 

en palliativ person, som inte var i ett sent 

palliativt skede, i hemmet. Nio kvalitativa 

intervjuer -> tre av deltagarna intervjuades 

två gånger pga uppföljning, resten kunde 

inte intervjuas igen pga försämring av den 

närstående. Etisk godkänd. 

Alla deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterier under 

studieperioden blev inbjudna att 

delta. Skriftligt samtycke före 

intervjun gavs. Intervjuerna 

genomfördes på ASIH, förutom 

en. Intervjulängd 45 min - 2 

timmar. Intervjuerna spelades in 

& transkriberades. Oklart om 

pilotintervju gjordes.  

Närståendevårdare-> 

kontinuerlig 

förberedelse på deras 

partners sjukdom. 

Förbereda sig att 

vårda -> frivilligt/ 

ofrivilligt förberedde 

sig för sin partners 

död, medvetenheten 

om detta var alltid 

närvarande 

Tillförlitlighet stärks av: Urval varierat, 

intervjulängd rimligt i relation till syftet. sänks 

av: saknas pilotstudie. 

Verifierbarhet stärks av: Beskrivning av 

intervjuerna finns, vedertagen analys beskrivs. 

Pålitlighet stärks av: mer än en person i 

analysen, sänks av: Förförståelse ej beskrivit. 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart, abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. 
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Författare, Titel, 

Land, År 

A Syfte Design, Urval, Datainsamlingsmetod Genomförande, Analys Resultat Kvalitet 

 

Cowan, M.M. 

 

The lived experiences of 

the Sikh population of 

south east England when 

caring for a dying relative 

at home. 

 

England, 2014 

Syftet var att 

utforska/ förstå 

Sikh-befolkningen 

i sydöstra 

Englands 

erfarenheter av att 

ta hand om en 

döende släkting 

hemma utan stöd 

ett palliativt team. 

Kvalitativ ansats. Snöbolls- & konsekutivt 

urval. 6 personer, ålder 31–70. Inkl: tillhöra 

Sikh Befolkning, erfarenheter av att vårda en 

palliativ anhörig, skriva/ förstå engelska/ 

punjabi, kunna ge skriftligt samtycke. Exkl: 

döden inträffade mindre än 3 månader, 

Punjabitalande med nedsatt hörsel, de som 

erhöll stöd från ett palliativt team. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Etisk godkänd. 

Alla deltagare som uppfyllde 

inklusionskriterier, samt personer 

som hittades via lokala nätverk 

och som uppfyllde inkl.kriterier 

under studieperioden blev 

inbjudna att delta. Skriftligt 

samtycke före intervjun gavs. 5 

Intervjuer i hemmet, 1 på 

medborgarhus. Intervjulängd 21–

78 min. Intervjuerna 

transkriberades, tolkades genom 

tolkningsfenomenologi. 

Pilotintervju genomfördes. 

Närståendevårdare 

upplevde brist på stöd 

från hälso- & 

sjukvården. 

Pliktkänsla och hårt 

arbete var ett stöd för 

familjen. Tron gav 

styrka till vårdaren. 

Finansiella 

bekymmer uttrycktes 

ofta. 

Tillförlitlighet stärks av: 

Urval varierat, intervjulängd rimligt i relation 

till syftet, pilotintervju finns. sänks av: 

intervjufrågor redovisas ej 

Verifierbarhet stärks av: design, 

datainsamling, analys beskrivs, tabeller 

används. sänks av: intervjufrågor redovisas ej. 

Pålitlighet sänks av: endast en person 

analyserar materialet, förförståelse redovisas ej 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart, abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. 

Carlander, I., Sahlberg-

Blom, E., Hellström, I. & 

Ternestedt, B.-M. 

 

The modified self: family 

caregivers' experiences of 

caring for a dying family 

member at home. 

 

Sverige, 2011 

Syftet var att 

utforska 

situationer i det 

dagliga livet som 

utmanar 

vårdgivarnas 

självbild när de tar 

hand om en 

döende 

familjemedlem 

hemma. 

Kvalitativ studie. Tolkande 

beskrivning. 10 deltagare, ålder 36–71, 7 

kvinnor, 3 män. Inkl: Skall ha vårdat en 

familjemedlem mer än 4 veckor palliativ i 

hemmet. Familjemedlemmen avled för 6–12 

månader sedan. 

Etisk godkänd. 

Deltagare valdes från en 

avancerad hemsjukvårdenhet och 

de uppfyllde inklusionskriterier. 

Skriftligt samtycke gavs. 

Intervjuerna genomfördes på 

valfri plats (deltagarna valde), 

varade 60–90 minuter. 

Intervjuerna transkriberades, 

tolkande beskrivningsmetod.  

3 mönster präglade 

upplevelserna:utmana

de ideal, utsträckta 

gränser & ömsesidigt 

beroende. Situationer 

som utmanade 

vårdgivarnas 

självbild var 

kopplade t. 

upplevelser som 

"förbjudna tankar", 

intimitet & 

minskande personligt 

utrymme. 

Tillförlitlighet stärks av: 

Variation i studieprov, intervjulängd rimligt i 

relation till syftet. sänks av: saknas pilotstudie 

Verifierbarhet stärks av: design, 

datainsamling, analys beskrivs. sänks av: 

intervjufrågor redovisas ej. 

Pålitlighet stärks av: förförståelse redovisas, 

fler än en person analyserade materialet 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart, abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. 
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Författare, Titel, 

Land, År 

A Syfte Design, Urval, Datainsamlingsmetod Genomförande, Analys Resultat Kvalitet 

 

Teixeira, M. J. C., Abreu, 

W., Costa, N. & Maddocks, 

M.  

 

Understanding family 

caregivers' needs to 

support relatives with 

advanced progressive 

disease at home: an 

ethnographic study in rural 

Portugal. 

 

England, 2020 

Att utforska fam. 

vårdares 

upplevelser vid 

omhändert.av 

släkting m. 

avancerad progr. 

sjukdom i 

hemmet, 

identifiera deras 

upplevda, 

tillgodosedda och 

ouppfyllda behov 

och förstå vård 

som ges över tid. 

Etnografisk studie. Konsekutivt urval. 10 

familjevårdare & 10 släktingar. Inkl: vuxna, 

person som erhöll vård >65 år & obotlig 

sjuk, utövade största delen av vården utan 

ekonomisk kompensation. Exkl: personer 

<18 år, person som erhöll vård 65 år. 

Datainsaml. via Barthel Skala & Spradley-

metod (Observation, mellan 2014–2016, 

varaktighet:120 h/ deltagare). 

Etisk godkänd. 

Deltagare valdes av läkare och 

ssk som kände till inkl.- & 

exkl.kriterier. Skriftligt samtycke 

gavs. Djupintervjuer (varade 30–

60 min., genomf. 2015). 

Observation/ Intervjuerna 

spelades in & transkriberades. 

Tematiserad innehållsanalys. 

 

5 övergripande 

teman: vård mot 

självständighet & 

förebyggande av 

komplikationer; det 

upplevda; okända 

behov av vårdgivare; 

vårdgivares fysiska & 

emotionella 

funktionsnedsättning

ar; balansera 

begränsad tid.  

Tillförlitlighet stärks av: 

Variation i studieprov, intervjulängd rimligt i 

relation till syftet. sänks av: saknas pilotstudie 

Verifierbarhet stärks av: design, 

datainsamling, analys beskrivs. Användning av 

tabell. 

Pålitlighet stärks av: fler än en person 

analyserade materialet. Sänks av: Ingen 

förförståelse redovisas. 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart, abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. 

Kellehear, A., Mindruta-

Stratan, R., Pogonet, V. & 

Gorelco, V. 

 

Family care of the dying in 

the Republic of Moldova: a 

qualitative study 

 

Canada, 2012 

Syftet var att 

beskriva 

medicinska & 

sociala 

upplevelser av 

döende människor 

i Moldavien, 

upplevelser av 

familjevårdare, 

samt beskriv 

stödet av vården 

& behoven av 

familjevårdare 

Tvärsnittsstudie. Konsekutivt urval. 

Inkl:Den som erhöll vård avled 6-24 

månader tidigare. Exkl: Döden inträffade 

mindre än 6 månader sedan. 

102 intervjuer genomfördes. 84% kvinnor, 

18% män som vårdade, ålder 20–81 år. 

Studien pågick mellan sept. 2009- sept. 

2010.  

Etisk godkänd. 

Deltagare valdes via register från 

sjukhus och mottagningar, 

uppfyllde inkl.-/ exkl.kriterier. 

Oklart om skriftligt samtycke 

gavs. 

Semistrukturerade intervjuer, 

oklart hur länge de pågick. 

Tematisk Analys. 

Erfarenheter av den 

döende;Fam.vårdaren

s erfarenh.,Praxis 

(eller icke-praxis) 

traditionella 

sedvänjor för döende/ 

död; fam.  vårdarens 

syn på egna behov 

under dessa 

omständigh. Psykisk 

ohälsa hos vårdarna, 

lidande hos den 

döende, stödbehov 

identifierades 

Tillförlitlighet stärks av: Variation i 

studieprov. sänks av: saknas pilotstudie 

Verifierbarhet stärks av: design, 

datainsamling, analys beskrivs. 

Pålitlighet Sänks av: Ingen förförståelse 

redovisas. Oklart hur många analyserade 

materialet. 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart. 
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Författare, Titel, 

Land, År 

A Syfte Design, Urval, Datainsamlingsmetod Genomförande, Analys Resultat Kvalitet 

 

Wu, M.-P., Huang,S.-J. & 

Tsao,L.-I. 

 

The Life Experiences 

Among PrimaryFamily 

Caregivers of Home-

BasedPalliative Care 

 

Taiwan, 2020  

 

 

Syftet var att 

belysa anhörigas 

erfarenhet av att ta 

hand om en 

döende anhörig 

för att kunna 

använda sig av det 

inom palliativ 

hemsjukvård.  

Kvalitativ studie, Grounded Theory- analys. 

Konsekutivt urval. Inkl: Familjevårdare som 

var ansluten till en palliativ 

hemsjukvårdsenhet. Exkl: Familjevårdare 

som uppfyllde Inkl.kriterier, men ville inte 

delta i studien.  

22 deltagare (5 män, 17 kvinnor, 40–76 år) 

alla var anhörigvårdare, 

(2 var gifta, 18, var barn, 1 var svåger, 1 

uppgavs endast vara släkt med den som 

vårdades). Granskad & godkänd. 

Semistrukturerade intervjuer, 

oklart hur länge intervjuerna 

pågick.  

Skriftligt samtycke gavs.  

Intervjuerna spelades in & 

transkriberades.  

Analyserades med hjälp av 

Grounded Theory.  

6 huvudtema: Lära 

sig vårda, dela 

ansvaret, förberedelse 

för 

döden/begravning, 

förhandla mellan 

kulturella/etiska 

svårigheter m. pall. 

vård i hemmet, se till 

god livskvalitet & 

bibehålla vård 

karaktäriserad av 

oro, tålamod &  

ihärdighet. 

Tillförlitlighet stärks av: Variation i 

studieprov, deltagare validerade resultaten. 

sänks av: saknas pilotstudie 

Verifierbarhet stärks av: 

design,datainsamling, analys beskrivs. 

Intervjufrågor redogörs.  

Pålitlighet stärks av: Peer-review 

kodningsprocess och ständig omkodning av 

avskrifterna. Fler än en person analyserade. 

Sänks av: Förförståelse ej beskrivit. 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart. Sto mängd intervjudata. Variation 

bland deltagarna.  

Salifu, Y., Almack, K. & 

Caswell, G.  

 

‘My wife is my doctor at 

home’: A qualitative study 

exploring the challenges of 

home-based palliative care 

in a resource-poor setting 

 

Ghana, 2021 

Utforska erfarenh. 

hos män med 

avancerad 

prostataCa & 

deras 

familjevårdare, 

om utmaningarna, 

utföra inform. 

vård i hemmet i 

ett resursfattigt 

sammanhang, där 

palliativa tjänster 

är underutv. 

Kvalitativ studie. Konsekutivt urval. 

Deltagare: 23 män med prostatacancer, 23 

vårdare, 12 vårdpersonal. Inkl: Män med 

prostatacancer, som erhöll vård i hemmet, 

kunde ge informellt samtycke, villig att 

samtycka att familjevårdare deltar. 

Familjevårdare-> nominerad av patient, 

minst 18 år med minst 3 månaders 

vårderfarenhet, kunna ge informellt 

samtycke. 

Etisk godkänd. 

Semistrukturerade intervjuer, 

som upprepas efter 6–12 veckor. 

Genomfördes till stor del hemma, 

enskild eller i par mellan nov. 

2016 & Mai 2017. Intervjuerna 

spelades in & transkriberades. 

Skriftligt samtycke gavs.  

Tematisk analys. 

Pat-> komplexa 

probl, bristande 

tillgång prof. vård/ 

resurser för hemvård, 

otillräcklig tillgång 

medicin/ praktiska 

resurser 

Familjevårdare-> 

dålig prof. stöd, 

begränsad kunskap 

överbelastn., bedöma 

pat’s symt, admin 

läkemedel/ ge vård. 

Tillförlitlighet stärks av: 

Variation i studieprov. sänks av: oklar om 

pilotstudie genomfördes. 

Verifierbarhet stärks av: design, 

datainsamling, analys beskrivs. Intervjufrågor 

redogörs.  

Pålitlighet stärks av: Fler än en person 

analyserade. Sänks av: Förförståelse ej 

beskrivit. 

Överförbarhet stärks av: Kontextbeskrivning 

väl utförd, läsaren kan bedöma om resultatet är 

överförbart. Abstraktionsnivå fångar 

upplevelser. 

 


