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Sammanfattning
För många närstående förändras livet radikalt när en anhörig diagnostiseras med
hjärtsvikt. Att leva med hjärtsvikt är som att ”knacka på dödens dörr och aldrig veta vad
som är att vänta av morgondagen” Att stanna hemma och vårda en anhörig under
palliativ fas innebär stora påfrestningar i närståendes liv. Syfte: Att belysa närståendes
upplevelser när anhörig med hjärtsvikt vårdas palliativt i hemmet. Metod: Studien
utfördes som en allmän litteraturstudie, tolv kvalitativa och tre kvantitativa
vetenskapliga artiklar ingick. Resultat: Närstående som vårdade en anhörig palliativt i
hemmet upplevde social isolering, stress och ångest och krav på att vara ”en
stöttepelare”. Närstående upplevde också att informationen om tillstånd och prognos var
bristfällig. Upplevelsen av att känna stöd från vårdpersonal varierade och närstående
ville vara delaktiga i vården. Slutsats: Det är klarlagt att hjärtsvikt har en betydande
påverkan på närståendes liv. Närståendes situation behöver studeras vidare och då
speciellt när det gäller palliativ hemsjukvård.
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Abstract
For many next of kin important changes took place when heart failure was diagnosed.
Meanings of living with heart failure emerged as “knocking on death´s door” yet
surviving and never knowing what to expect of tomorrow. Staying at home in the
palliative phase of life brings multiple complex issues for the next of kin who is subject
to stress during a long period of time. The aim of the study was: To illuminate next of
kin´s experiences when a partner with heart failure is taken care of in palliative home
care setting. Method: A general literature review based on twelve qualitative and three
quantitative scientific articles. Findings: Next of kin in palliative home care setting
described situations of being restricted, they experienced stress and anxiety, and took on
the role of being “a pillar of strength”. Next of kin also described how they lacked
adequate medical information. Some next of kin experienced that they received support
from healthcare personnel but some next of kin lacked concrete support. They also felt
it important to have influence on decisions. Conclusion: It is clear that heart failure
seriously affects the lives of next of kin. This group need to be further investigated,
especially when it comes to palliative care at home.
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BAKGRUND
Hjärtsvikt är ett tillstånd som leder till allvarliga konsekvenser för patienter och deras
familjer (Luttik, Jaarsma, Veeger & van Veldhuisen 2005). Att leva med hjärtsvikt är
som att ”knacka på dödens dörr” och aldrig veta vad som är att vänta av morgondagen.
Närstående till patienter med hjärtsvikt vittnar om reducerad personlig frihet och ökat
ansvar (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg 2007). En holländsk studie (Luttik et
al. 2005) undersökte livskvaliteten bland patienter med hjärtsvikt och deras närstående.
Resultatet visade att livskvaliteten var låg i båda grupperna och att socialt stöd är
absolut nödvändigt för att överleva och anpassa sig till en hjärtsjukdom (a.a.).
Vårdstrukturen har en avgörande betydelse för närståendes tillfredsställelse med vården,
och god palliativ vård kan minska närståendes stress och arbetsbörda (Närståendes
behov 2004).

I Europa finns en befolkningsmängd på över 900 miljoner människor, bland dem lever
minst 10 miljoner med hjärtsvikt (Swedberg, Cleland, Dargie, Drexler, Follath,
Komajda et al. 2005). År 2007 var 21 841 människor inlagda på svenska sjukhus med
diagnosen hjärtsvikt (Socialstyrelsen 2009b). De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är
ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni och hjärtmuskelsjukdomar (kardiomyopatier)
(Socialstyrelsen 2008b)).

Diagnosen hjärtsvikt baseras på kliniska symptom och en objektiv undersökning av
hjärtat (Socialstyrelsen 2008c). En svensk studie (Nordgren & Sörensen 2003) hade
som syfte att uppnå en djupare förståelse för patienter med hjärtsvikt och att beskriva de
symptom som patienterna uppvisade under livets sista sex månader. Studien
rapporterade 21 olika symptom, där varje patient hade ett genomsnitt på 6,7 symptom
vardera. Andfåddhet, smärta, trötthet och ångest var de vanligaste symptomen (a.a.).
Den kliniska diagnosen hjärtsvikt kan vara svår att ställa, särskilt när det gäller äldre,
överviktiga och kvinnor. För att få en säker diagnos måste ett ultraljud verifiera
systolisk och/eller diastolisk dysfunktion (Socialstyrelsen 2008c; Swedberg et al. 2005).
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När diagnosen blivit fastställd används symptomen för att avgöra hur allvarlig
hjärtsvikten är. The New York Heart Association (NYHA) klassificeringen (se bilaga 1)
används runt om i världen för ändamålet där klass I är den lindrigaste formen och klass
IV den allvarligaste formen av hjärtsvikt (Swedberg et al. 2005).

Behandlingen av hjärtsvikt består till stor del av läkemedel, men patienter och deras
närstående bör få generella råd att förhålla sig till. De vanligaste råden är att väga sig
regelbundet och vara uppmärksam på viktuppgång. Många patienter lär sig att själva
dosera mängden vattendrivande medicin med vikten som utgångspunkt. Dietföreskrifter
med reducerat saltintag och vätskerestriktion förekommer också. Överviktiga och
rökare får rådet att gå ner i vikt och sluta röka. Patienter bör även uppmuntras och få råd
om hur dagliga aktiviteter samt fritidsaktiviteter ska utföras så att inte symptom
uppkommer (Swedberg et al. 2005).

Enligt Luttik et al. (2005) så pekar forskning på att sjuklighet och dödlighet i hjärtsvikt
minskar men trots framsteg i medicinsk forskning så är prognosen dålig, sjukdomen har
samma prognos som vissa cancersjukdomar (a.a.). Swedberg et al. (2005) konstaterar att
hälften av patienterna kommer att avlida inom en fyra års period och bland dem som
lider av svår hjärtsvikt (NYHA-klass III och IV) kommer mer än hälften att vara avlidna
inom ett år (a.a.). Det naturliga förloppet är att en tredjedel av patienterna dör en
plötslig död utan att symptomen försämras, en tredjedel efter akut försämring och en
tredjedel efter successivt ökade besvär (Socialstyrelsen 2008c).

Andnöd, utmattning och smärtor förekommer hos över hälften av patienterna under den
sista tiden, vilket är i samma storleksordning som hos döende patienter med cancer,
AIDS och kronisk obstruktiv lungsjukdom. Uppemot sjuttio procent av hjärtsjuka
patienter har visat sig ha en depression i slutstadiet av livet (Socialstyrelsen 2008c).
Nordgren och Sörensen (2003) beskriver i sin studie att den terminala fasen ofta är kort
och svår (a.a.)

Omvårdnad utgör den röda tråden i all vård. Omvårdnad innebär bland annat att minska
lidande samt ge möjlighet till en värdig död (Socialstyrelsen 2008a).
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När döden är oundviklig måste palliativ vård prioriteras framför botande vård
(Nordgren & Sörensen 2003), för att på så sätt uppnå optimal symptomlindring och
psykosocialt stöd till patienter och närstående (Socialstyrelsen 2008c). Palliativ vård
definieras fritt översatt som: Total vård och omvårdnad av en patient vars sjukdom inte
svarar på behandling. Lindring av smärta, fysiska, psykiska, sociala och andliga
problem är viktigast. Målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för
patienter och deras närstående. Palliativ vård innefattar även patienter som är i ett tidigt
stadium av en dödlig sjukdom för att upprätthålla bästa möjliga livskvalitet (WHO
2004).

Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) är palliativ vård en del av
distriktssköterskans breda arbetsfält (a.a.). Witter (2005) menar att distriktssköterskor är
bäst lämpade att klara av och leda arbetet med patienter som fortlöpande behöver vård
framför allt i det egna hemmet (a.a.). Hemsjukvården i Sverige saknar en tydlig
definition med fastställda kriterier. Definitionen av hemsjukvård i Socialstyrelsens
termbank är hälso- och sjukvård i såväl ordinärt som särskilt boende (Socialstyrelsen
2008a). Kontakten som distriktssköterskan har speciellt med äldre människor gör att
han/hon får tillgång till viktig och nödvändig information som omvårdnadsteamet under
ledning av honom/henne kan använda för att identifiera risker, initiera och utföra tester
samt fullfölja behandlingar hos äldre personer med kroniska sjukdomar som hjärtsvikt
(Witter 2005).

Inom palliativ vård omnämns att patient och närstående ska uppfattas som en enhet.
Närstående används allt oftare som ersättning för anhörig i vetenskaplig litteratur och
ger en vidare association till patienters närmaste sociala nätverk. En närstående kan
förutom personer med släktskap vara en vän eller en granne (Närståendes behov 2004).
Luttik et al. (2005) visar i sin studie att närståendes fysiska och psykiska hälsa påverkas
i det dagliga livet med patienten. Sjukdomens specifika kännetecken så som kognitiv
funktion och prognos spelar en viktig roll i hur närstående hanterar sin situation (a.a.).
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Teoretisk referensram
Antonovsky (1987) menar att enligt det patogenetiska synsättet är specifik
sjukdomsdiagnos och förebyggandet av viss sjukdom i synnerhet hos högrisk- individer
eller högriskgrupper i fokus. Det salutogenetiska synsättet fokuserar på det
övergripande problemet, att aktivt anpassa sig till en omgivning som ofrånkomligen är
rik på stessorer. Den mänskliga tillvaron är full av stessorer. Många människor, men
inte alla överlever och kan till och med klara sig bra trots en många gånger hög
stressbelastning. Bortsett från stessorer som har en direkt nedbrytande effekt på
organismen, går det inte att förutsäga vilka konsekvenser de får för människors hälsa.
Att ställas inför en stessor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om
resultatet kommer att bli sjukdom, hälsa eller något däremellan, beror på hur
framgångsrik hanteringen av spänningen är. Psykologisk stress är ett särskilt förhållande
mellan individen och omvärlden som av individen bedöms vara påfrestande eller
överskrida hans eller hennes resurser och äventyra hans eller hennes välbefinnande. Om
oron forstätter att vara akut, stark och förblindande, om andra känslor utestängs och
dominerar livet, om spänningarna blir stress, då kommer det att leda till sjukdom (a.a.).

Antonovskys (1987) arbetshypotes kan formuleras i termer av generella
motståndsresurser: (GMR) pengar, jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd, det vill
säga allt som kan ge kraft till att bekämpa en mängd olika stressorer. KASAM, känslan
av sammanhang är också en mycket viktig faktor bakom upprätthållandet av en
människas position på kontinuitet hälsa - ohälsa och rörelser mot dess friska pol.
Antonovsky identifierade tre teman som han betraktar som de tre centrala
komponenterna i KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Hanterbarheten definierar Antonovsky som ” den grad till vilken man upplever att det
står resurser till ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av
de stimuli som man bombarderas av. Stå till ens förfogande kan syfta på resurser som är
under ens egen kontroll eller som kontrolleras av andra” (Antonovsky 1987 s.45).
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Omvårdnadsteoretisk referensram
Orems´s (2001) omvårdnadsteori utgår från en teori om egenvård. Normalt sett råder en
balans mellan individens kapacitet och krav när det gäller egenvård. Egenvårdsteorin
omfattar dels individens allmänna behov och dels individens specifika behov . Orem
menar att alla individer har samma grundläggande behov som mat, sysselsättning och
balans mellan ensamhet och social närvaro. Målet med omvårdnaden blir enligt Orem
att hjälpa individen till självständighet när hans eller hennes förmåga att utföra egenvård
sviktar. Egenvård definierar Orem som: utförandet av sådana aktiviteter som individen
själv tar ställning till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och
välbefinnande (a.a.).

Orem´s (2001) omvårdnadsteori består av tre olika teorier; egenvård, egenvårdsbrist och
omvårdnadssystem. För att tillfredsställa en individs egenvårdsbehov krävs
egenvårdsaktiviteter som tillsammans benämns som individens egenvårdskrav.
Egenvårdskrav innebär individuella krav utifrån allmänmänskliga behov. För att kunna
tillgodose sina egenvårdskrav måste individen ha en lika stor egenvårdskapacitet som
kraven ställer, när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskraven uppstår
egenvårdsbrist. När en individ inte har förmåga att för egen del tillgodose sina behov
träder sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder in (a.a.).

Omvårdnadssystem innebär en interaktion mellan individen och sjuksköterskan, där
bådas handlingar syftar till att möta individens krav på egenvård och att identifiera
individens egenvårdsbegränsningar och övervinna eller kompensera begränsningarna.
Omvårdnadskapacitet är enligt Orem kunskaper, attityder och färdigheter som
sjuksköterskor innehar och varierar från person till person. För att kunna utföra
omvårdnadsaktiviteter krävs omvårdnadskapacitet (Orem 2001).

Alla människor är någon gång närstående i betydelsen att ha en nära relation till någon
som drabbats av ohälsa. Allt fler närstående tar på sig ett ansvar genom att åta sig
uppgifter som annars skulle utförts av vårdpersonal. Sjukvårdspersonal har ett ansvar att
utveckla en tillitsfull relation, ett öppet positivt förhållningssätt och en lyhördhet för
närståendes behov av information och kommunikation (Närståendes behov 2004).
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Hjärtsvikt ökar med åldern och eftersom människor blir allt äldre kommer hjärtsvikt att
bli ett ökat problem i vårt samhälle. Ju fler äldre som drabbas desto fler närstående blir
indirekt berörda. För många närstående är det en självklarhet att leva nära en sjuk
anhörig och ta ansvar för att han eller hon ska ha det så bra som möjligt, för andra
närstående kan det innebära stora uppoffringar (Närståendes behov 2004).

SYFTE
Att belysa närståendes upplevelser när anhörig med hjärtsvikt vårdas palliativt i hemmet.

METOD
Design
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, genom en granskning av vetenskapliga
artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär
en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom
valt ämne eller problemområde (a.a.).

Urval
Inklusionskriterier: Artiklarna skulle belysa närståendes upplevelser när anhörig med
hjärtsvikt vårdades palliativt i hemmet. Artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga
tidskrifter mellan åren 2000-2009. Språket skulle vara engelska. Artiklarna skulle även ha
västeuropeiskt eller nordamerikanskt ursprung för att i möjligaste mån efterlikna svenska
förhållanden.

Exklusionskriterier: Artiklar som inte svarade mot syftet. Det ska påpekas att fyra av
artiklarna i resultatet hade fokus på palliativ vård ur ett cancerperspektiv. Motiv till
inkludering var att i vetenskaplig litteratur och i övrig litteratur jämställs många gånger en
cancersjukdom med hjärtsvikt ur både ett patientperspektiv när det gäller symptom och
prognos och ur ett närståendeperspektiv när det gäller hur närstående upplever sin situation
(Aldred, Gott & Gariballa 2004, Luttik et al. 2005, Luttik et al. 2009, Nordgren & Sörensen
2003, Pressler et al. 2009 och Socialstyrelsen 2008c).
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Datainsamling
Artiklarna eftersöktes i databaserna; Cinahl, Academic Search Elite, PsykInfo, PubMed och
Science Direct. Sökord som användes var heart failure, caregivers, caregiver burden,
palliative care, district nurse, home care och community health nursing Sökorden
kombinerades i en fri textsökning med hjälp av boolesk operator (AND) för att begränsa
sökningen och ge ett smalare resultat (Forsberg & Wengström 2008). I databaserna PubMed
och Sience Direct användes MeSH-termer som databasen föreslog. Efter manuell sökning av
intressanta artiklars referenslistor tillkom ytterligare fyra artiklar som berörde
problemområdet. (Forsberg & Wengström 2008).

Genomförande och analys
Totalt 370 abstract lästes och 35 artiklar i sin helhet. Av de utvalda 35 artiklarna exkluderades
14 artiklar. Motiv till exkludering presenteras i sökschemat (bilaga 2). Av återstående 21
artiklar användes sex till bakgrunden och återstående 15 användes till resultatet, artiklarna
lästes i sin helhet ett flertal gånger med fokus på metod och resultat. Då författaren är i
lärandeprocessen användes Forsberg och Wengströms (2008) checklistor för kvalitativa och
kvantitativa artiklar som ett stöd i kvalitetsgranskningen. Artiklarna som följde checklistorna
bedömdes ha god kvalitet, saknades något skrevs en kommentar i artikelöversikten och
förövrigt gjordes ingen bedömning av kvaliteten. Artikelöversikt skrevs för att få en överblick
och sammanfattning över inkluderade artiklar. Efter det började materialet analyseras för att
upptäcka likheter och skillnader mellan studierna. Meningsbärande enheter skrevs ner på
post-it lappar. Övergripande områden bildades vilket kom att skapa olika kategorier allt
eftersom analysen fortskred. Slutligen återstod två huvudkategorier med sex centrala
underkategorier som utgjorde resultatet. Belysande citat presenteras för varje underkategori.

Etiska överväganden
Forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera, det kan leda till att
förtroendet för forskare och forskning skadas (Vetenskapsrådet 2009). Enligt Polit och Beck
(2008) kan författarens förförståelse orsaka en förvrängning av studiens resultat (a.a.). Det bör
påpekas att en viss förförståelse förelåg då författaren hela sitt yrkesverksamma liv arbetat
med hjärtpatienter och deras närstående. Författaren försökte inkludera alla artiklar som
svarade mot syftet utan att utesluta artiklar av betydelse för resultatet.
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RESULTAT
Resultatet redovisas utifrån två huvudteman samt sex centrala underkategorier. (Fig1).
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Fig.1

Att stanna hemma och vårda en anhörig under palliativ fas innebär stora påfrestningar i
närståendes liv (Fisker & Strandmark 2007). Palliativ vård beskrivs som en intensiv,
stressande och mycket uttröttande upplevelse, med brist på sömn, brist på egen tid, inskränkt
frihet (Munck, Fridlund & Mårtensson 2005), och egen dålig fysisk och emotionell hälsa
(Pressler, Grandus-Pizlo, Chubinski, Smith, Wheeler, Wu & Sloan 2009). Närstående känner
ofta rädsla att något allvarligt skall hända eller att patienten kanske avlider när han/hon inte
finns tillgänglig (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008). Närstående som vårdar en svårt sjuk
anhörig har en rad behov som inkluderar information och undervisning om sjukdomen, hur
omvårdnaden ska utföras och hur psykologiskt stöd ska utformas, närstående vill också bli
erkända som en del i det vårdande teamet (Brobäck & Berterö 2003). Att vårda en sjuk
anhörig i hemmet är förknippat med både positiva och negativa upplevelser (Luttik, Jaarsma,
Lesman, Sanderman & Hagedoorn 2009).
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Den mentala och fysiska bördan
Social isolering och förändrad tillvaro
För många närstående så förändras livet radikalt när en anhörig diagnostiseras med hjärtsvikt
(Luttik, Blaauwbroek, Dijker & Jaarsma 2007). När en person drabbas av kronisk sjukdom
sker stora förändringar i dagliga rutiner (Dracup, Evangelista, Doering, Tullman, Moser &
Hamilton 2004). Närstående upplever en inskränkt frihet när tvånget att anpassa sig till en ny
situation uppkommer (Appelin, Brobäck & Berterö 2005), och deras fysiska och mentala
närvaro efterfrågas dag och natt i det egna hemmet (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).
Många närstående anser att patientens problem är ett gemensamt problem (Luttik et al. 2007).

Hjärtsvikt har en signifikant negativ påverkan på det dagliga livet. Symptom som trötthet och
andfåddhet gör att närstående och patient inte kan delta i gemensamma aktiviteter längre
vilket leder till känslan av isolering och ensamhet (Aldred, Gott & Gariballa 2004; Fisker &
Strandmark 2007). Förändringarna i det sociala livet och i relationen resulterar i en emotionell
kris för många närstående (Murray, Kendall, Boyd, Worth & Benton 2004). Det finns inte
något utrymme för ett eget liv och närstående anpassar sig efter situationen (Appelin, Brobäck
& Berterö 2005). Om närstående tvingas sluta sitt ordinära arbete för att ta hand om patienten
ökar den emotionella krisen (Pattenden, Roberts & Lewin 2005), och närstående som
fortfarande har ett arbete utanför hemmet känner ofta att han/hon alltid befinner sig på fel
plats (Brobäck & Bererö 2003).
”He comes first, but it isn´t easy for me either, I don´t mean to complain but if
you are used to going out…and now you have to stay home all the time, you
know all the time.”(Luttik et al. 2007 s.133).

Enligt en amerikansk studie (Dracup et al. 2004) så har närstående en önskan att vårda
anhöriga i hemmet, men många upplever vårdandet som negativt när det sker en påverkan på
dagligt liv, hälsa och ekonomi (a.a.), men det finns också många som vill ta på sig allt ansvar
för hemmet och patienten genom att alltid vara närvarande 24 timmar om dygnet. Närstående
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känner då tillfredsställelse och engagemang (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008; Rollison
& Carlsson 2002). Ofta uppkommer känslan att nu är det dags att uppfylla äktenskapslöftet
som gavs en gång i tiden (Appelin, Brobäck & Berterö 2005).

Närstående får också anpassa sig till att hemmet antar en sjukhusliknande skepnad, med en
mängd hjälpmedel, en säng av sjukhusmodell och att ett av rummen förvandlas till förråd för
behövligt material (Appelin, Brobäck & Berterö 2005; Fisker & Strandmark 2007).
Närstående blir ofta konfronterade med nya arbetsuppgifter som att dela mediciner i dosett
och kontakta apotek (Luttik et al. 2007). Många män tycker att det är svårt att sköta
hushållsarbetet medan kvinnor som haft sina traditionella roller i hushållet kämpar med
arbetsuppgifter som tidigare utförts av deras män. För närstående finns alltid mer arbete än
tid, då han/hon försöker axla den mantel som tidigare burits av någon annan (Dracup et al.
2004). Extra arbete blir aktuellt om patienten behöver hjälp med personlig hygien,
påklädning och eventuellt födointag (Appelin, Brobäck & Bererö 2005).
”Some days… if he is breathless, maybe bending down to tie his shoe laces…I
will do that for him.” (Clark, Reid, Morrison, Capewell, Murdoch &
McMurray 2007 s.378).

Luttik et al. (2009) beskriver att utförandet av den här sortens arbetsuppgifter har en
signifikant negativ påverkan på närstående (a.a.) Tröttheten upplevs som ett stort problem,
närstående har många gånger liten möjlighet till vila nattetid då patienten ofta behöver hjälp
med exempelvis medicinintag och toalettbesök (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).
”When he needed something at night, you had to get up and get it for him. So I
didn´t sleep well then. I slept very lightly and woke up with his slightest
movement” (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008 s.582)

Stress och Ångest
De oförutsägbara symtomen som kommer med hjärtsvikt skapar stor stress och oro för
närstående, som får lära sig att leva med bra och dåliga dagar (Pattenden, Roberts & Lewin
2005). Enligt Luttik et al. (2009) så är det emotionella välbefinnandet bland närstående till
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patienter med hjärtsvikt lägre än bland närstående som lever med en frisk partner (a.a.).
Närstående upplever en fruktansvärd psykologisk stress när patientens hälsa försämras
(Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).
” That a person can change in that way is completely incomprehensible, I say.
Anyone who had not known her before, but who saw her that way for the first
time, would have thought she was 80 years old and
she was 63.” (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008 s.583).

Närstående beskriver utvecklade sinnen, förmågan att läsa av fysiska och psykiska tecken,
förändringar i ansikte och beteende och förmågan att tolka symptomen fortare än patienten
själv (Clark et al. 2007).
” I know immediately (how well he is) when he comes down in the morning”
(Clark et al. 2007 s.378).

När arbetsbördan blir för hög och närståendes egen kontroll över situationen minskar så ökar
också stressen och ångesten (Dracup et al. 2004; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).
Studier har visat att kvinnor upplever mer stress än män när familjen och det sociala livet
påverkas av sjukdom (Luttik et al. 2009). En vanlig källa till ångest är att som närstående
ligga vaken bredvid patienten nattetid och lyssna till andetagen, ibland verkar det som om
andetagen upphör och då kommer ångesten krypande (Luttik et al. 2007).
”At night, when he´s lying in bed and I don´t hear him breath for a while, it
gives me the nerves. Then I start counting. And suddenly I hear him breathing
again. Then I think, o dear, one morning I will wake up and then he´s
gone…”(Luttik et al. 2007 s.134).

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) och Pressler et al. (2009) beskriver att närstående
känner sig handlingsförlamade när patienten förändras eller när allvarliga symptom
uppkommer som inte går att kontrollera (a.a.). Närstående kämpar med rädsla, smärta och
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depression och ställer sig frågan: ”kommer han/hon att dö?” (Murray et al. 2004), och oron
för en framtid i ensamhet är stor (Brobäck & Berterö 2005).

Att vara en stöttepelare
Många närstående tar på sig rollen som ”stöttepelare” vars uppgift är att uppmuntra och stödja
för att hålla modet uppe både hos sig själv och hos patienten, att alltid vara stark när svåra
eller otrevliga behandlingar behövs (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008). Enligt Dracup et
al. (2004) tycker närstående att det är svårt att ge fysiskt och emotionellt stöd till patienten när
närstående själva går igenom en emotionell kris (a.a.). Förr eller senare är gränsen nådd för
vad närstående förmår både fysiskt och psykiskt (Weibull, Olesen & Neergaard 2008; Pressler
et al. 2009). Psykisk kollaps kan vara nära förestående efter att ha skött omvårdnad,
medicinering, varit uppmärksam på symptom som tyder på försämring och när sömnbristen
blivit påtaglig (Pattenden, Roberts & Lewin 2005). Försök att dölja den emotionella tröttheten
görs, men ibland blir det bara för mycket och närstående börjar argumentera med patient och
andra närstående, vilket i sin tur leder till dåligt samvete (Brobäck & Berterö 2003).
”It is difficult always to do the right thing, to please…this is the most difficult
part…”(Brobäck & Berterö 2003 s.342).

Osäkerheten och bristen på tillfällen att diskutera prognosen gör det svårt för närstående att
veta hur nära förestående döden är, även om medvetenheten finns att patienten är mycket sjuk
(Boyd, Murray, Kendall, Worth, Benton & Clausen 2003).
”Sometimes I am afraid in the morning to go in…he is fading away before my
eyes. It could be another year or two or it could be another week or two, it
could be tomorrow. I do not know.”(Boyd et al. 2003 s.589).
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Styrkor och svagheter i den palliativa vården
Bristande information om tillstånd och prognos
Närstående vill vara uppdaterade när det gäller prognos och plötsliga förändringar i patientens
tillstånd. Närstående vill ställa frågor men gör inte alltid det på grund av känslan att
vårdpersonal har ont om tid (Brobäck & Berterö 2003; Aldred, Gott & Gariballa 2004).
”I wish that I had received information about how everything will proceed,
something about the prognosis….you never hear anything”. (Brobäck &
Berterö 2003 s.342).

Många närstående sköter patienter med hjärtsvikt med begränsad klinisk och formell kunskap
(Clark et al. 2007), vilket leder till osäkerhet i vårdandet Brobäck & Berterö 2003).
Närstående känner att han/hon ska klara av den nya situationen och uppfylla alla krav, men
känner sig inte alltid komfortabla i sina handlingar och lever med osäkerheten ständigt
närvarande (Appelin, Brobäck & Berterö 2005). En svensk studie (Rollison & Carlsson 2002)
frågade närstående som haft hjälp av det avancerade hemsjukvårdsteamet vad som borde
förbättras med teamet och fick då svaret att förbättra informationen och kommunikationen
(a.a.). Enligt Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) saknar många närstående relevant
medicinsk information (a.a.).
”You must excuse me that neither mom nor I are nurses, but we are not stupid.
We see how sick he is. Then she said, Hasn´t the doctor talked with you?”
(Munck, Fridlund & Mårtensson 2008 s.582).

Närstående önskar även information om vad som sker i dödsögonblicket, praktiska problem
efter döden, och råd i ekonomiska frågor (Rollinson & Calrsson 2002).
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Livlinor och avsaknad av stöd
Studier har visat att palliativ vård i hemmet måste baseras på frivilligt initiativ och en
överenskommelse mellan närstående och patient (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008). En
del närstående känner att ansvaret för vården vilar på honom/henne, ibland är det en tung
börda att bära Brobäck & Berterö 2003), och närstående får skuldkänslor när det blir omöjligt
att leva upp till kraven som ställs på honom/henne (Munck, Fridlund & Mårensson 2008).
Känslan av att utnyttjas som arbetskraft och uttalade och icke uttalande krav som ställs av
patienten som vårdas, från personer i omgivningen och från samhället blir betungande
(Appelin, Brobäck & Berterö 2005; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008). Däremot beskriver
Fisker och Strandmark (2007) att närstående upplever att stöd finns att få från professionella
som är tillgängliga 24 timmar om dygnet och närstående kallar omvårdnadsteamet för sina
”livlinor”(a.a.). Enligt Boyd et al. (2003) så är många närstående osäkra på hur emotionella
och andliga frågor ska tas upp med vårdpersonalen för många gånger är det så att om inte
vårdpersonalen gör det så blir de här viktiga områdena förbisedda (a.a.). Det är även känt att
de fysiska krav som ställs på närstående som vårdar en patient med hjärtsvikt är mycket stora
(Dacup et al. 2004).

Många patienter vill inte ha någon hjälp från vårdpersonal utan föredrar att närstående tar
hand om alla omvårdnadsuppgifter. Det fungerar ofta bra i början men inte när patientens
hälsa försämras och arbetsbördan ökar (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).
”We then started to talk about outside help, but she was absolutely against
that. So I continued to take care of her. It was horribly tiring”. (Munck,
Fridlund & Mårtensson 2008 s.583).

Närstående känner ofta att deras arbete inte uppmärksammas, att det inte finns något annat val
än att ta på sig vårdarrollen (Boyd et al. 2003; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008). Även
om distriktssköterska och vårdpersonal bidrar med hjälp så vilar ett tungt ansvar på
närstående då brist på resurser, personal, tid och en organisation som många gånger brister är
en del av verkligheten. Närstående är i tjänst 24 timmar om dygnet (Appelin, Brobäck &
Berterö 2005). När professionell assistans saknas så beskriver många närstående att kontrollen
går förlorad och känslan av otillräcklighet infinner sig när energin tryter och tiden inte räcker
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till, ibland upplever närstående att vårdorganisationen begränsar sin vård när avståndet är
långt till vårdtagarens hem (Munck, Frdlund & Mårtensson 2008).
”it is hard with this disease…even for the relatives, not only for the
patient…they always ask, how is your wife doing? But next of kin are always
supposed to be…just there…” (Brobäck & Berterö 2003 s.342).

Önskan att känna delaktighet
Enligt Weibull, Olesen och Neergaard (2008) och Munck, Fridlund och Mårtensson (2008)
vill närstående vara delaktiga i vården, och ha inflytande när det gäller beslutsfattandet (a.a.).
En del närstående känner sig inte involverade i vården (Luttik et al. 2007), medan andra
upplever delaktighet i både medicinsk behandling och fysisk omvårdnad (Weibull, Olesen &
Neergaard 2008), att få vara en del av det team som vårdar patienten ger närstående känslan
av delaktighet, vilket är en positiv upplevelse (Brobäck & Berterö 2003).
”It worked very well, and I really trusted those nurses I must say…I really
did…” (Weibull, Olesen & Neergaard 2008 s.6).

Närstående utför ofta medicinska uppgifter som att sköta medicinsk utrustning, ge injektioner,
byta bandage och övervaka infusioner (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008).
”So someone came and taught me how to give those injections that he needed
to have for clots” (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008 s.582).

Många närstående upplever känslan av utanförskap och ensamhet, upplevelsen av
att ingen bryr sig om hans/hennes åsikter gör att närstående känner sig förolämpade
eftersom det är han/hon som känner patienten bäst (Bobäck & Berterö 2003). Det
betyder mycket för närstående när vårdpersonal har förtroende för honom/henne, det
gör att rollen som vårdare blir lättare att bära (Weibull, Olesen & Neergaard 2008).
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DISKUSSION
Metoddiskussion
En litteratur studie genomfördes för att beskriva kunskapsläget inom området palliativ vård
med fokus på närstående. (Forsberg & Wengström 2008). Inklusionskriterierna var att
artiklarna skulle ha västeuropeiskt eller nordamerikanskt ursprung för att i möjligaste mån
efterlikna svenska förhållanden. Då fem artiklar var från Sverige, två från Nederländerna, fyra
från Storbritannien, en från Danmark, två från USA och en från Canada kan
inklusionskriterierna anses uppfyllda. Det går emellertid inte att utesluta att relevanta artiklar
exkluderades trots att artiklarna uppfyllde inklusionskriterierna för västeuropeiskt ursprung då
språket var spanska och franska.

Som tidigare nämnts i metoddelen hade fyra av artiklarna i resultatet fokus på palliativ vård ur
ett cancerperspektiv eftersom cancer och hjärtsvikt ofta jämställs i vetenskaplig litteratur och i
övrig litteratur både ur patient och närstående perspektiv (Aldred, Gott & Gariballa 2004,
Luttik et al. 2005, Luttik et al. 2009, Nordgren & Sörensen 2003, Pressler et al. 2009,
Socialstyrelsen 2008c). I den kvantitativa ansatsen betonas att kunskap som erhålls bör vara
allmängiltig och inte begränsas till vissa speciella förhållanden utan resultatet kan
generaliseras till andra liknande områden (Forsberg & Wengström 2008). En av de fyra
berörda artiklarna hade kvantitativ ansats vilket kan styrka motivet till generalisering.
Ytterligare en studie berörde både lungcancerpatienter och patienter med hjärtsvikt samt
närstående, vilket gjorde att likheterna mellan sjukdomstillstånden var styrkta varpå studierna
inkluderades i litteraturstudien.

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är en svaghet med litteraturstudier att selektivt urval
kan förekomma om författaren väljer studier som stödjer egen ståndpunkt (a.a.)
I aktuell litteraturstudie har förförståelsen inte fått utrymme att påverka resultatet.
Databassökningen begränsades i tid till åren 2000-2009 för att aktuella forskningsresultat
skulle åskådliggöras. Forsberg och Wengström (2008) anser att aktuella studier helst ska vara
publicerade de senaste tre till fem åren eftersom forskning är en färskvara (a.a.). Nio av
resultatets 15 artiklar var publicerade de senaste fem åren, vilket utgjorde sextio procent av
totala antalet artiklar. Sökning efter artiklar gjordes i databaserna; Cinahl, Academic Search
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Elite, PsykInfo, PubMed och Sience Direct. Sökningen i Cinahl gav flest träffar eftersom
Cinahl har fokus på omvårdnad.

Sökorden som användes var; heart failure, heart failure congestive, caregiving, caregiver,
caregiver burden, palliative care, district nurse, home care och community health nursing.
Sökorden användes i samtliga databaser utom i Academic Search Elite och PubMed där
databaserna föreslog MeSH och Thesaurus termer. Sökorden kombinerades med hjälp av
boolesk operator (AND), kombinationen användes för att begränsa sökningen och ge ett
smalare resultat (Forsberg & Wengström 2008). Redan funna artiklar dök upp ett flertal
gånger i olika databaser, det kan tyda på en bredd i sökorden eller att sökningen borde utökas
med fler relevanta sökord. Många av artiklarna refererade till varandra vilket kan tyda på
relevans för problemområdet. Titlar och abstrakt blev avgörande för valet av artiklar. Enligt
biblioteket, högskolan Kristianstad, så är det stor sannolikhet att artikeln är relevant om
sökorden förekommer i titel eller abstrakt. Givetvis går det inte att utesluta att relevanta
artiklar fallit bort.

Flertalet av artiklarna i arbetet utgjordes av studier med kvalitativ ansats, som speglar
närståendes upplevelser. Endast tre av studierna hade kvantitativ ansats och det kanske kan
ses som en svaghet då stor enighet råder om att kvalitativ och kvantitativ ansats kompletterar
varandra inom omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström 2008).

Enligt Forsberg och Wengström (2008) så bör referenslistorna till intressanta artiklar studeras
för att på så vis hitta ytterligare artiklar som berör ämnet (a.a.). Den manuella sökningen gav
en utdelning i form av fyra relevanta artiklar. Artiklarna dök inte upp när databaserna
genomsöktes, trots att minst ett av nyckelorden överensstämde med sökorden och
tidsbegränsningen överensstämde med inklusionskriterierna. Det går inte att utesluta att
bristande erfarenhet av sökning i databaser kan ha spelat in.

Studierna som granskades var utförda med olika datainsamlingsmetoder som exempelvis
intervjuguider, intervjuer med prospektiv design, semistrukturerade intervjuer och deskriptiv
granskning av medicinjournaler. Urvalet varierade från sex deltagare i en kvalitativ
intervjustudie till en kvantitativ studie med 303 deltagare. På grund av att olika
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datainsamlingsmetoder och analys metoder använts i studierna har det varit svårt att göra
exakta jämförelser mellan insamlat material. Artiklarna analyserades med hjälp av Forsberg
och Wengströms checklistor för kvalitativa och kvantitativa artiklar och hade generellt sett
god kvalité. Metodologiska brister sågs i tre av artiklarna och bland artiklarna med kvantitativ
ansats var reliabilitet och validitet inte beräknade eller diskuterade i två av artiklarna.
Beräkning av reliabilitet och validitet tillför studien giltighet och tillförlitlighet. I två av
studierna var förförståelsen inte diskuterad, vilket kan ses som en svaghet då alla forskare
måste se sig själva som en potentiell risk att påverka resultatet (Forsberg & Wengström
2008).

När det gällde etiska aspekter för berörda studier så gav lokala etiska kommittéer sitt
godkännande i elva av studierna. I en av studierna (Weibull, Olesen & Neergaard 2008)
visade det sig att etiskt godkännande endast behövdes i studier som rörde mänsklig vävnad
och celler. Vid intervjustudier behövdes inte särskilt godkännande (a.a.). Luttik et al. (2009)
gav efter etiskt godkännande information både skriftligt och muntligt till patienterna som
skulle delta. Tolv månader efter inkludering av patienterna fick närstående via posten ett
frågeformulär. Om frågeformuläret skickades tillbaka ifyllt ansågs närstående vilja delta i
studien, det kunde kanske vara av betydelse för närstående att också få muntlig information
då studien även inkluderade närstående. Anonymitet garanterades skriftligen i fyra av
studierna . Enligt Polit och Beck (2008) har deltagare i studier rätt att förvänta sig att
information behandlas konfidentiellt (a.a). Endast en studie garanterade att oavsett deltagande
skulle framtida vård inte påverkas (Clark et al. 2007).

Artiklarna var skrivna på engelska, ett språk som de flesta människor behärskar, men för att
kunna värdera forskning behövs grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod (Forsberg &
Wengström 2008) Då utförandet av litteraturstudien skett under lärandeprocessen kan
missförstånd vid tolkning av statistiken i kvantitativa artiklar samt bearbetning av kvalitativa
data inte uteslutas, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Svagheten med att vara ensam
författare, att inte ha någon att diskutera arbetets innehåll med är att bredden och djupet i
resultatet kan gå förlorad då infallsvinklar och tolkningar endast skett utifrån en person.
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Det är möjligt att studiens syfte besvarats bättre med en systematisk litteraturstudie, en
metaanalys av aggregerande data från flera studier. En sammanvägning av data från flera
studier möjliggör analys av ett större datamaterial (Forsberg & Wengström 2008).

Resultatdiskussion
Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när anhörig med
hjärtsvikt vårdas palliativt i hemmet.

Social isolering och livsmönster
Antonovsky (1987) anser att meningsfullhet handlar om hur närstående bedömer värdet
av det som händer i livet, vilket är motivationsgrundande för hur närstående möter
situationer som uppkommer (a.a.). I resultatet framkom att närstående upplevde att livet
förändrades radikalt när en anhörig diagnostiserades med hjärtsvikt. När patientens
hälsotillstånd försämrades och gemensamma aktiviteter inte längre gick att genomföra
blev social isolering ett faktum (Luttik et al. 2007, Aldred, Gott & Gariballa 2004,
Fisker & Strandmark 2007). Upplevelsen av att det inte fanns något utrymme för ett
eget liv blev påtaglig (Appelin, Brobäck & Berterö 2005). Närstående hade oftast en
önskan att vårda anhöriga i hemmet men när dagligt liv, hälsa och ekonomi påverkades
blev det för många en negativ upplevelse. I ovanstående situation handlar det om
överbelastning av stessorer, överbelastningen som närstående utsätts för resulterar i låg
KASAM. En riktig belastningsbalans är avgörande för känslan av hanterbarhet
(Antonovsky 1987). Stressorers inverkan behöver inte vara patologisk utan kan mycket
väl vara hälsofrämjande (Antonovsky 1987), och det fanns närstående som ville ta på
sig allt ansvar för hem och anhörig genom att ständigt vara närvarande (Dracup et al.
2004, Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, Rollison & Carlsson 2002). Stressorer ska
inte betraktas som något fult som måste bekämpas, utan som något som är ständigt
närvarande (Antonovsky 1987).

Proot, Huijer- Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widderhoven (2003) och
Wennman-Larsen och Tishelman (2002) kommer också fram till att närståendes fysiska
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och mentala börda ökar när egna aktiviteter inte längre är genomförbara och när
livsmönster och vanor bryts. Närstående som hade ett ordinärt arbete betonade vikten av
att behålla det (a.a.). Antonovsky (1987) anser att meningsfullhet i arbetet betyder
medverkan i socialt värdesatt beslutsfattande. Det kan enligt Antonovsky betyda två
saker; glädje och stolthet i arbetet och att närstående har frihet att själv bestämma över
sin situation, vilket bidrar till känslan av sammanhang (a.a.)

Informationens betydelse
I resultatet framkom även att närstående ville vara uppdaterade när det gäller
information om tillstånd och prognos. Informationen och kommunikationen behövde
förbättras och många närstående saknade relevant medicinsk information (Brobäck &
Berterö 2003, Aldred, Gott & Gariballa 2004, Rollison & Carlsson 2002, Munck,
Fridlund & Mårtensson 2008). Antonovsky (1987) menar att om närstående får sina
behov av information tillgodosedda kan han/hon klara av situationen och uppleva den
som hanterbar (a.a.). Proot et al. (2003) belyser också att stor oro genererades när
närstående inte hade kunskap om tillstånd och prognos. Det saknades tillfällen att ensam
prata med sjukvårdspersonal, upplevelsen att inte ha möjlighet att be om information för
egen del var påtaglig (a.a.). Däremot framkom i en studie av Fried och O´Leary (2008)
att närståendes preferenser gällande behovet av information om tillstånd och prognos är
högst individuell. Variationen är enorm beträffande hur mycket information närstående
är redo och villiga att höra (a.a.). Antonovsky (1987) hävdar att närstående med stark
KASAM betraktar information som en potentiell motståndsresurs som eftersöks när
informationen kan vara användbar och inte när informationen sannolikt kommer att
skapa överbelastning. En närstående med hög känsla av begriplighet förväntar sig att
stimuli som han eller hon kommer att möta är oförutsägbara och när de kommer som
överraskningar, åtminstone går att förklara (a.a.).

Enligt WHO (2004) har patienter med hjärtsvikt generellt sett mindre kunskap om
diagnos och prognos än patienter i allmänhet. Trolig orsak är en brist på öppen
kommunikation från vårdpersonalens sida, vilket i sin tur beror på sjukdomens
oförutsägbarhet och oviljan att ta upp ämnet (a.a.)
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Börda, stöd och valmöjlighet
Antonovsky (1987) anser att det är avgörande att närstående accepterar uppgifter
han/hon ställs inför, att han/hon har ett betydande ansvar för sitt handlande och att vad
han eller hon gör, eller inte gör påverkar utfallet (a.a.). Resultatet visade att palliativ
vård i hemmet måste baseras på frivilligt initiativ och en överenskommelse mellan
närstående och patient. Många närstående kände att ansvaret för vården vilade på
honom/henne och att det ibland var en tung börda att bära. Situationen försvårades av
att många patienter inte ville ta emot hjälp från vårdpersonal utan föredrog att
närstående tog hand om alla omvårdnadsuppgifter . Resultatet påvisade även att det
fanns närstående som upplevde stöd från vårdpersonal och att tillgängligheten var stor
(Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, Brobäck & Bererö 2003, Fisker och Strandmark
2007). Resurser som står till närståendes förfogande ger en hög känsla av hanterbarhet.
Problem med överbelastning är en fråga om upplevda resurser. Det som inkräktar på
känslan av hanterbarhet är kronisk eller ofta återkommande akut överbelastning utan
tillräckliga möjligheter till vila och återhämtning (Antonovsky 1987).

Studierna av Wennman-Larsen (2002) och Proot et al. (2003) bekräftade att närstående
upplevde att det inte fanns några valmöjligheter på grund av ekonomiska nedskärningar
i hälso- och sjukvården och rollen som vårdare blev mer eller mindre påtvingad.
Behovet av emotionellt stöd från vårdpersonal var också stort (a.a.) Enligt WHO (2004)
är andliga och religiösa behov visserligen högst individuella och personliga men blir vid
livets slut mycket framträdande och måste bli en del av den palliativa vården.
Närstående kan bli hjälpta av att få prata om andliga och emotionella frågor (a.a.)

Vanliga orsaker till hjärtsvikt är ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni (Socialstyrelsen
2008b), orsaker som preventivt kan förebyggas. Vid etablerad hjärtsvikt avses inte att
påverka själva sjukdomsutvecklingen, utan mer effekterna av sjukdomen,
tertiärprevention (Andersson 2006). Som tidigare nämnts ska patient och närstående
inom palliativ vård betraktas som en enhet (Närståendes behov 2004). I studierna som
utgjorde resultatet vittnade närstående om att när patienten mådde bra kände närstående
också tillfredsställelse.
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Distriktssköterskans roll och ansvar
För att möjliggöra ett möte mellan patient och närstående är det viktigt att
distriktssköterskan visar sin egen sårbarhet som människa (Öhman & Söderberg 2004).
Målet med Orems omvårdnadsteori är att närstående ska vara så självständiga som
möjligt i samband med egenvård, för att kunna klara sitt dagliga liv (Orem 2001). I
studien av Appelin, Brobäck och Berterö (2005) var patient, närstående och
distriktssköterska överens om att den viktigaste aspekten gällande palliativ vård var
strävan efter ett så normalt liv som möjligt (a.a.) När palliativ vård bedrivs i hemmet
måste närstående få allt stöd som behövs och hälso- och sjukvårdsystemet får inte
begränsa vården på grund av avstånd eller begränsade resurser. Enligt Orem (2001) ser
egenvårdsbristen olika ut bland närstående vilket leder till att omvårdnadsbehovet
varierar och därför måste omvårdnadssystemet anpassas efter närståendes behov (a.a.).
Assistans nattetid kan vara det enda som närstående behöver för att orka med, att inte
behöva känna ansvaret för omvårdnadsuppgifter på natten (Munck, Fridlund &
Mårensson 2008).

För att närstående ska uppnå en balans i sin egenvård måste distriktssköterskan
identifiera om det finns några egenvårdsbegränsningar (Orem 2001) i familjen och sätta
upp mål för att patient och närstående ska få ett så normalt liv som möjligt (Appelin,
Brobäck & Berterö 2005). Distriktssköterskan ska först och främst lindra lidande så att
patient och närstående så långt som möjligt kan få uppleva välbefinnande trots sjukom
(Öhman & Söderberg 2004). Att underlätta livet för patient och närstående betyder att
distriktssköterskan ska ”visa vägen” för att kunna förbättra det dagliga livet, skräddarsy
vården genom en dialog med patient och närstående och ha som mål att hela tiden ligga
steget före (Brännström, Brulin, Norberg, Boman & Strandberg 2005). Stödet till
närstående ska också fokuseras på att öka närståendes förståelse för tillstånd och
behandling och distriktssköterskan ska ägna sig åt att tillgodose behovet och bidra med
stöd (Clark et al. 2007).
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Trygghet tillhör enligt Orem (2001) de allmänmänskliga behoven (a.a.).
Distriktssköterskan ska skapa förtroende och känslan av säkerhet för patient och
närstående i det dagliga livet. Det är viktigt att distriktssköterskan visar att det går att
lita på honom/henne genom att hålla löften och vara tillgänglig (Brännström et al.
2005). På vilket sätt närstående möter sina egenvårdsbehov beror på hur närstående lärt
sig bygga upp sin egenvårdskapacitet (Orem 2001). Omvårdnadsbehovet i palliativ
hemsjukvård kan förändras snabbt från en dag till en annan, därför måste närstående få
chans att välja när han eller hon anser sig behöva mer hjälp med omvårdnaden (Munck,
Fridlund & Mårensson 2008). Det ingår också i distriktssköterskans kompetens att
bedöma övergång från sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård för en värdig död
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2009). Patienter med hjärtsvikt är mer
predisponerade för att dö en plötslig död än patienter med cancer, därför är det en av
distriktssköterskans uppgifter att förbereda närstående på att döden kan komma plötsligt
(Brännström et al. 2005).

Forskning och utbildning
Hösten 2003 upprättades ett nationellt kvalitetsregister för hjärtsviktsbehandling, Riks–
svikt, som ger möjlighet till vetenskaplig utvärdering. Syftet med registret är att
förbättra omhändertagandet av patienter med hjärtsvikt. Patienterna registreras vid akuta
vårdtillfällen, vid öppenvårds besök samt efter 12 månader. Registret vänder sig både
till sjukhus och primärvård. Idag är drygt 60 sjukhus och 60 vårdcentraler anslutna och
implementeringen fortsätter, vilket medför att forskning kan ske på ett allt större
datamaterial (Riks–svikt 2009).

I studien av Boyd et al. (2004) framkom att få patienter hade kontakt med en
sjuksköterska/distriktssköterska med vidareutbildning i hjärtsvikt. Patienter och
närstående upplevde att mer tid fanns vid hembesök än vid besök på traditionella
mottagningar (a.a.). Aldred, Gott och Gariballa (2004) menar att det pågår en debatt om
huruvida det ska finnas ett palliativt team som är specialiserat på hjärtsvikt (a.a.).

Enligt Socialstyrelsen (2009a) saknas systematiska kompetensöversikter och
metaanalyser för palliativ behandling av patienter med hjärtsvikt, men erfarenheterna av
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att låta sjuksköterskor/distriktssköterskor med vidare utbildning i hjärtsvikt delta i de
specialiserade palliativa teamens utbildningsprogram och använda teamen som konsult i
hemsjukvård är goda (a.a.).

Slutsats
Hjärtat är det organ som håller våra kroppar vid liv, när hjärtat sviktar blir det extra
påtagligt att vår tillvaro inte är för evig. Närstående utsätts för en oerhörd stress när en
anhörig diagnostiseras med hjärtsvikt, och att se på när patientens hälsotillstånd
försämras i tillägg till det lidande som patienten utsätts för kan vara mycket svårt att
hantera. Enligt Folkhälsoinstitutet (2009) upplever närstående depressiva besvär i lika
stor utsträckning som patienten och närståendes livskvalitet är sämre än patientens
direkt efter utskrivning från sjukhus (a.a.), talande exempel som inte får nonchaleras.
Primärvården har ett stort ansvar i upprättandet av fler sviktmottagningar och att fler
vårdcentraler ansluter sig till Riks – svikt registret. Bättre vård för patienterna genererar
ökat välbefinnande för närstående. Litteraturstudien visade att närstående kände
förväntningarna på sig, att alltid vara tillgängliga och att alltid finnas som ett stöd för
patienten. Det visade sig att närstående inte alltid bad om hjälp eller ställde frågor fast
önskan om att göra det fanns. Närstående bör få möjlighet att prata med
distriktssköterskan enskilt utan patientens närvaro för att få tillfälle att ta upp viktiga
frågor, och distriktssköterskan måste lära sig att ställa adekvata frågor.

Vidare studier för att ytterligare belysa närståendes situation bör göras och då särskilt i
samband med palliativ vård. Precis som cancervården har specialutbildad personal när
det gäller smärta borde motsvarigheten finnas inom palliativ vård vid hjärtsvikt, både
när det gäller komplexiteten som är så typisk för hjärtsvikt och när det gäller att möta
närståendes behov. Genogram är en visuell figur som förmedlar mycket information om
en människas relationer över tid, hälsostatus, yrke, religion och etnicitet. Ekokartan
skildrar en familjs eller familjemedlems kontakter med personer eller grupper av
personer utanför familjen (Wright & Leahey 2005). Genogram och ekokartor har ibland
använts som en modell för att belysa patienters sociala resurser i omgivningen. Att
implementera modellen även på närstående skulle kunna vara till hjälp för att påvisa
vilka resurser som finns tillgängliga för närstående, något som kanske inte alltid är
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självklart. Närstående med ett svagt socialt stöd blir med hjälp av genogram/ekokarta
synliggjorda och distriktssköterskan har då ett ansvar att bistå med stöd.
Distriktssköterskan har också möjlighet att samla närstående i grupp för att bygga upp
en gemenskap bland människor i samma situation vilket är mycket viktigt.
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Bilaga 1
The New York Heart Association classification of Heart Failure (NYHA)
Klass I: Inga begränsningar, ordinär fysisk aktivitet bidrar inte till överdriven trötthet, andnöd eller hjärtklappning.
Klass II: Lätt begränsning vid fysisk aktivitet: obesvärad i vila men ordinär fysisk aktivitet resulterar i trötthet, hjärtklappnng och anfåddhet.
Klass III: Märkbar begränsning vid fysisk aktivitet, obesvärad i vila men mindre än ordinär fysisk aktivitet ger symptom.
Klass IV: Oförmögen att utföra någon form av fysisk aktivitet utan att obehag uppstår: symptomen uppkommer även i vila med ökat obehag vid
all form av aktivitet.

Källa: Guidelines for the diagnosis and treatement of chronic heart failure: executive summary (uppdate 2005).
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1.
H.Aldred,
M. Gott,
S. Gariballa
Storbritannien
2004

Titel

Syfte

Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat

Kvalitet

Advanced
heart failure:
impact on
older patients
and informal
carers

Beskriva
vilken
påverkan
avancerad
hjärtsvikt har
på äldre
patienter och
deras
närstående.

Intervjuguiden omarbetades från
ett befintligt schema
(pilotstudie). Intervjuerna
bandades.

Hjärtsvikt hade en signifikant
negativ inverkan på livet både
för patienter och närstående.
Speciellt på grund av den
isolering som tillståndet
orsakade. Närstående spelade en
avgörande roll både emotionellt
och när det gällde hemmets
skötsel och att hjälpa till med
fysiska behov trots att många
närstående själva hade
hälsoproblem.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
cheklista för
kvalitativa artiklar.
Fältarbetet ej tydligt
beskrivet. Bias
diskuteras ej.

2.
G.Appelin,
G. Brobäck,
C. Berterö
Sverige
2005

A
comprehensive
picture of
palliative care
at home from
the people
involved

Att ge en
omfattande
bild av
palliativ vård i
hemmet, som
den upplevs av
de inblandade.

Deltagarna skulle vara
äldre än 60 år och
befinna sig i NYHA
klasserna II-IV, inte ha
några tecken på
kognitiv försämring och
kunna ta del av
materialet på engelska
totalt tio patienter och
deras närstående.
Patienter och
närstående intervjuades
tillsammans. Öppna
frågor ställdes.
Sex cancerpatienter, sex
närstående och sex
distriktssköterskor.
Data insamlades genom
kvalitativa intervjuer
och författarna använde
sig av en intervjuguide.

Intervjuerna bandades och
översattes ordagrant. I analys nr
två analyserades data genom en
hermeneutisk analys guide av
Gdamer.

Fördelarna med palliativ vård i
hemmet var att de inblandade
strävade efter ett normalt liv,
vilket inkluderade vården i
hemmet bestående av fysisk,
emotionell och mental vård.
Nackdelarna var; åtaganden,
bestående av minskad frihet
extra jobb och krav, frustration
och osäkerhet.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Exklusionskriterierna
vagt beskrivna.

3.
K.J.Boyd,S.
A.Murray,
M. Kendall,
A. Worth,
T.F. Benton,
H. Clausen
Storbritannien
2004

Living with
advanced heart
failure: a
prospective
community
based study of
patients and
their carers

Att beskriva
hur patienter
och närstående
uppfattar
hälso- och
sjukvården
under sina
sista år

50 st patienter
tillhörande NYHAklass IV valdes ut av
kardiolog och 27
närstående
En prospektiv design
användes, intervjuer
genomfördes med tre
månaders mellanrum
upp till ett år med
patienter och närstående
som fick berätta hur de
upplevde sjukvården.
Fokusgrupper bildades.

Intervjuerna bandades och
skrevs ner i fulltext, detaljerade
anteckningar gjordes efter varje
intervju. All data bearbetades i
det kvalitativa datasystemet
NVivo, datan kodades sedan.

Patienter med hjärtsvikt och
deras närstående kände inget
stöd från sjukvårdspersonal och
de hade dåliga kunskaper om
patientens hälsotillstånd,
behandling och prognos.
Livskvaliteten försämrades
också på grund av fysiska
begränsningar.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Metodologiska brister
diskuteras ej.

4.
G. Brobäck,
C. Berterö
Sverige
2003

How next of
kin experience
palliative care
of relatives at
home

Att undersöka
hur närstående
till cancer
patienter
upplevde
palliativ vård i
hemmet.

Fyra kvinnor och två
män i åldrarna 52-80 år,
dvs fyra fruar , två män
och en dotter.
Intervjuer med frågor,
konstruerade av en av
författarna samt en
generell intervju
guide(Patton 1989)
användes.

Intervjuerna bandades och
skrevs ner ordagrant. En
fenomenologisk metod (Giorgi
1985) användes för data analys
för den metoden fokuserade på
att blottlägga erfarenheter som
en studies deltagare upplevde
och att beskriva dessa utifrån
deltagarnas perspektiv.

En känsla av otillräcklighet
genomsyrade de huvudteman
som framkom i studien;
anpassning, medvetenhet, vara
en förstående person,
emotionella effekter och känslan
av osäkerhet.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

5.
A.M. Clark,
M.E. Reid,
C.E.
Morrison, S.
Capewell,
D.L.
Murdoch,
J.J.
McMurray
Canada
2007

The complex
nature of
informal care
in home-based
heart failure
management

Att undersöka
komplexiteten
av att vara
informell
vårdgivare till
personer med
kronisk
hjärtsvikt

Informella vårdgivare
utsågs av patienter som
hade kronisk hjärtsvikt
som primärdiagnos och
som ingick i NYHAklasserna II och III , 30
stycken närstående.
Semistrukturerade
intervjuer som
fokuserade på
närståendes perspektiv
när det gällde kunskap
och behandling av
hjärtsvikt. Intervjuerna
utvecklades från en
pilotstudie.

Insamlad data skrevs ut av en
projekt administratör och
granskades av forskaren för en
försäkran om dess riktighet.
Datan analyserades sedan av två
olika forskare som jämförde
tolkningarna för varje intervju
tills de enades om koderna så att
terman växte fram.

Vid hjärtsvikt hade närstående
och patient ett delat och
fortlöpande ansvar. Vårdarens
kunskap om tillstånd och skötsel
var ofta begränsad, men de
utvecklade en omfattande
kunskap om den personliga
påverkan sjukdomen hade på
patienten.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Metodologiska brister
diskuteras ej.

6.
K. Dracup,
L.S.
Evangelista,
L. Doering,
D. Tullman,
D.K. Moser,
M. Hamilton
USA
2004

Emotional
well-being in
spouses of
patients with
advanced heart
failure

Att beskriva
emotionellt
välbefinnande
hos närstående
till patienter
med hjärtsvikt,
att identifiera
faktorer
associerade
med
närståendes
minskade
välbefinnande.

69 närstående valdes ut
via en hjärtsvikts klinik
de skulle vara
närstående till patienter
med hjärtsvikt och leva
i samma hushåll.
Emotionellt
välbefinnande mättes
genom användandet av
två relevanta skalor från
Medical Outcomes
Study 36-item ,Short
Form Health Survey.

En korrelations matris
konstruerades för att testa
förhållandet mellan variabler

Närstående hade signifikant låg
mental hälsa i förhållande till
övrig befolkning i samhället.
Yngre närstående uppvisade
lägre mental hälsa i jämförelse
med närstående som grupp.
Närstående som hade tyngst
vårdande börda kände att de
hade mindre kontroll över den
anhöriges hälsoprognos och de
löpte större risk för minskat
välbefinnande.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvantitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

7.
T. Fisker,
M.
Strandmark
Sverige
2007

Experiences of
surviving
spouse of
terminally ill
spouse: a
phenomenological study
of an altruistic
perspective

8.
M.L. Luttik,
A. BlaauwBroek, A.
Dijker, T,
Jaarsma
NederLänderna
2007

Living with
heart failure.
Partner
perspectives

Belysa
närståendes
upplevelser
kopplade till
den vård de
utförde i
hemmet när de
vårdade en
terminal t sjuk
anhörig och
deras behov av
assistans av
distriktssköterskan.
För att
närstående till
patienter med
hjärtsvikt ska
kunna
upprätthålla
sin förmåga att
stötta sina
anhöriga är det
nödvändigt att
få inblick i de
närståendes
erfarenheter
och behov.

Åtta närstående i
åldrarna 52-69 år.
Kvalitativa intervjuer.

Intervjuerna analyserades och
analysen baserades på en
fenomenologi av Giorgi

Det som var viktigt för de
närstående var det löfte som
utarbetats mellan honom/henne
och den sjuke anhörige. Löftet
innehöll en pakt där den
närstående lovade den sjuke
anhörige att han/hon skulle få
stanna hemma under sjukdomens
terminala stadium.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Bias diskuteras ej.

13 närstående i åldrarna
47-80 år där patienterna
lidit av hjärtsvikt i
minst 18 månader.
Semistrukturerade
intervjuer speciellt
fokuserade på de
närståendes
erfarenheter utan att
patienten var
närvarande.

Innehållsanalys användes för att
organisera data och för att
identifiera kategorier och ämnen.

Närstående till patienter med
hjärtsvikt upplevde åtskilliga
förändringar i det egna livet,
förändringar i relationen, de var
även tvungna att anpassa sig och
stötta sin sjuke partner i de
dagliga aktiviteterna. Det egna
livet fick anpassas efter den
sjuke. Att finna en gemensam
balans i livet tillsammans var en
stor utmaning.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

9.
M.L. Luttik,
t. Jaarsma, I.
Lesman, R.
Sanderman,
M.
Hagedorn
NederLänderna
2009

Quality of life
in partners of
people with
congestive
heart failure:
gender and
involvement in
care

Att utforska
livskvaliteten
hos närstående
till patienter
med hjärtsvikt
I förhållande
till närstående
som levde med
en frisk
partner.

303 stycken närstående
till patienter med
hjärtsvikt och 304
närstående till friska
partners.
En cross-sectional
design användes mellan
oktober 2002 till
februari 2005.
Undersökningsgruppen
fick fylla i ett
frågeformulär om
livskvalitet och
välbefinnande.

Datan kördes i en databas
(SPSS) och beskrivande statistik
användes för att beskriva
deltagarna i studien. Närstående
till patienter med hjärtsvikt
jämfördes med närstående till
friska partners utifrån kön och
ålder.

Livskvaliteten mellan närstående
till hjärtsviktspatienter och
kontrollgruppen var liten när det
gällde fysisk och psykisk
funktion, kroppslig smärta och
emotionellt välbefinnande . Stor
variation i livskvaliteten
uppvisades när hänsyn togs till
kön och engagemang i vården.
Livskvaliteten varierade mellan
män och kvinnor som var
tvungna att utföra omvårdnadsuppgifter. Kvinnor hade lägre
livskvalitet än män.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvantitativa artiklar.
Validiteten ej
diskuterad.

10.
B. Munck,
B. Fridlund,
J.
Mårtensson
Sverige
2008

Next-of-kin
caregivers in
palliative
home carefrom control
to loss of
control

Att beskriva
situationer
som påverkar
närståendes
förmåga att
klara av
palliativ vård i
hemmet.

Nio närstående till
patienter som var
registrerade i palliativ
hemsjukvård och som
deltog i vårdandet.
En utforskande och
beskrivande design
användes (Flanagan
1954). Intervjuer
spelades in. Ett semistrukturerat schema
användes för att få en
försäkran om att svaren
klargjorde syftet med
studien.

Intervjuerna lästes ett flertal
gånger. Positiva och negativa
situationer identifierades.
Situationerna jämfördes med
varandra och delades in i
grupper som sedan delades in i
undergrupper.

Närstående ville behålla
kontrollen över sina liv genom
att vara tillgängliga 24 timmar
om dygnet och genom att stötta
och ta fullständigt ansvar för
patientens behov. De tappade
kontrollen när det fanns brister i
stödet från professionella och de
kände otillräcklighet när den
egna psykiska energin var
otillräcklig.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

11.
S. Murray,
M. Kendall,
K. Boyd, A.
Worth, T.
Benton
StorBritannien
2004

12.
J.F.
Pattenden,
H. Roberts,
R.J.P. Lewin
StorBritannien
2005

13.
S.J. Pressler,
I. GradusPizlo, S.D.
Chubinski,
G. Smith, S.
Wheeler, J.
Wu, R.
Sloan
USA
2009

Exploring the
spiritual needs
of people
dying of lungcancer or heart
failure: a
prospective
qualitative
interview
study of
patients and
their carers
Living with
heart failure;
patient and
carer
perspectives

Att undersöka
om patienter
med en
livshotande
sjukdom och
deras
närstående
upplevde att de
hade
signifikanta
andliga behov.

20 stycken patienter
med inoperabel lungcancer och 20 stycken
patienter med hjärtsvikt
i NYHA–klass IV och
deras närstående.
Intervjuer med tre
månaders intervaller i
upp till ett år med
patienter och närstående
i deras hem.

Intervjurern bandades , skrevs
ner ordagrant, kodades och
författarna analyserade
intervjuerna tillsammans. De
använde sig av NVivo, en
kvalitativ dataanalys metod.

Beskriva hur
patienter med
hjärtsvikt och
deras
närstående
hanterar sina
liv.

Efter varje intervju analyserades
ny data och om det var
nödvändigt utvecklades nya
koder för att underlätta
efterföljande intervjuer.
Intervjuerna bandades och
skrevs ner ordagrant.

Family
caregiver
outcomes in
heat failure

Att undersöka
föreställningar
om närstående
vårdare vid
hjärtsvikt.

36 stycken patienter
och 20 stycken
närstående intervjuades.
Alla intervjuer
bandades. Ett
semistrukturerat
intervju schema
utvecklades med
separata frågor för
patienter och
närstående.
63 patienter och deras
informella vårdare.
Använde data
insamlade från medicinjournaler och intervjuer.

Använde sig av Bakas
Caregiving Outcomes scale , där
närstående fick bedöma hur
deras liv hade förändrats på en
15- punkts skala.

Den andliga dimensionen var
viktig precis i början av
sjukdomen och i slutstadiet av
sjukdomen när det gällde de
lungcancer sjuka. När det gällde
patienterna med hjärtsvikt var
isolering, hopplöshet och brist på
självförtroende det som
dominerade. Närstående
kämpade med sina egna andliga
behov samtidigt som de skulle
vara patienten till hjälp.
Sex huvudteman framkom från
analysen; hantera symptomen,
svårigheter med multimedicinering, förvirring, ångest
och depression, anpassning till
livet med hjärtsvikt och
närståendes förväntande roll.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Metodologiska brister
diskuteras ej.

Närstående med mer depressiva
symptom rapporterade att deras
liv förvärrades med tiden och
närstående med sämre fysisk
hälsa än människor i allmänhet
fick sämre livskvalitet.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvantitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

14.
B. Rollison,
M. Carlsson
Sverige
2002

Evaluation of
advanced
home care
(AHC). The
next-of-kin´s
experiences

15.
A.Weibull,
F. Olesen,
M. Asbjoern
Neergaard
Danmark
2008

Caregivers´
Active role in
palliative careto encourage
or dissuade? A
qualitative
descriptive
study

Att utvärdera
hur närstående
upplevde
given
information,
omvårdnad,
symptom
lindring och
den egna
bördan av att
vara närtående
till en svårt
sjuk anhörig.
Att undersöka
effekterna av
närståendes
aktiva
deltagande i
medicinsk och
fysisk omsorg
och deras
erfarenheter av
det palliativa
förloppet av
sjukdom.

82 stycken närstående
till vuxna patienter som
vårdades av det
avancerade hemsjukvårdsteamet.
Ett frågeformulär med
både ja och nej frågor
och öppna frågor
användes.
Frågeformuläret
designades speciellt för
denna studie.

Data som insamlades från frågeformulären delades in efter kön
och hemort och testades med
The Mann-Witney-U-test.
Kvalitativ innehållsanalys
användes för analys av de öppna
frågorna.

Sju stycken makar till
patienter med terminal
cancer som hade
palliativ hemsjukvård.
Kvalitativ beskrivande
undersökning baserad
på halvstrukturerade
enskilda intervjuer.

Intervjuerna spelades in och
översattes ordagrant. Alla
författarna läste materialet
noggrant som sedan kodades och
grupperades och slutligen
bildade fyra huvudgrupper.

Närstående upplevde att de
kände sig isolerade i hemmet,
hade sömnsvårigheter men var i
stort sett nöjda med sin egen
insats, de tyckte också att
hjälpen från teamet var bra men
att det fanns brister i
informationen. Närstående ville
har mer information om döden,
praktiska råd om frågor efter
döden, hur de skulle hantera
vissa vårdande uppgifter och
ekonomiska frågor.
Studien identifierade viktiga
frågor: Grad av deltagande,
positiva styrkor, negativa styrkor
och förutsättningar/
förkunskapskrav.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvantitativa artiklar.
Reliabilitet ej
beräknad, validiteten
ej diskuterad.

Granskad enligt
Forsberg och
Wengströms
checklista för
kvalitativa artiklar.
Följer checklistan.
God kvalité.

