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Sammanfattning    

Det blir allt vanligare att närstående vårdar patient vid livets slut i hemmet, vilket 

förändrar de närståendes livsvärld. Den förändrade livssituationen för de närstående kan 

leda till ett livslidande då den berör hela deras existens. Syftet med litteraturöversikten 

är att undersöka närståendes behov av stöd vid vård av patient i livets slut i hemmet. 

Metoden som ligger till grund för studien är en beskrivande kvalitativ litteraturöversikt 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Materialet till litteraturöversikten utgörs av tolv 

vetenskapliga artiklar som har granskats och analyserats enligt Fribergs modell (2012). 

Resultatet bygger på fyra huvudkategorier: Hemmets karaktär förändras när vården 

flyttar in; Delaktighet och kommunikation, grunden till en vårdande relation; Stöd i 

form av ökad kunskap ger trygghet för närstående; Gemenskap med andra människor i 

liknande livssituation skapar trygghet.  Litteraturöversiktens resultat visar att närstående 

som vårdar i hemmet upplever hemmet som en trygghet. I resultatet framkommer att 

gemenskap med andra i liknande livssituation anses vara stödjande. Sjuksköterskans 

förmåga att skapa en vårdande relation är betydelsefullt för de närstående eftersom det 

bidrar till en känsla av delaktighet. Närstående som vårdar i hemmet har en betydande 

roll i vården av patienten och därför har de således behov av stöd från sjuksköterskan. I 

praktiken innebär det att sjuksköterskan kan stödja närstående genom att ha ett öppet 

förhållningssätt och därmed skapa goda vårdande relationer som stärker närstående i sin 

roll som vårdare. Genom att sjuksköterskan utgår från ett livsvärldsperspektiv där hela 

människan tas i beaktning känner närstående sig delaktiga och upplever vården som 

stödjande.  
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INLEDNING  

Den palliativa vården bygger enligt Socialstyrelsen (2013, s. 29) på fyra hörnstenar där 

att ge stöd till närstående utgör en av dem. Närstående som vårdar i hemmet tar ofta ett 

stort ansvar över patientens vård, vilket för dem innebär att hela deras livssituation 

förändras. Vård vid livets slut är något de flesta inom sjukvården kommer att möta och 

därför är det viktigt med kunskap gällande de närståendes behov, samt hur man kan 

stötta dem till ett ökat välbefinnande. Författarnas intresse för närståendeperspektivet 

vid vård i livets slut i hemmet väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning i 

hemsjukvård. Författarna kunde identifiera brister hos sjuksköterskan när det handlade 

om att ge stöd åt närstående eftersom vården tenderar att enbart fokusera på patienten. 

Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att lindra lidandet hos patienten men även att 

se till närståendes lidande samt bekräfta det. Vår studie kommer handla om närståendes 

behov av stöd vid vård av patient i livets slut i hemmet. Författarnas avsikt är att 

resultatet i vår studie kommer att beskriva vilka behov av stöd närstående har vid vård 

av patient i livets slut i hemmet.  

 

BAKGRUND 

Enligt WHO (2017) har den palliativa vården som syfte att ge en förbättrad livskvalité 

för både patienter och närstående vid vård i livets slut. Internationellt sett är det 40 

miljoner människor som är i behov av palliativ vård per år och av dem beräknas endast 

14 % få tillgång till den palliativa vården (World Health Organization 2017).  Nationellt 

sett visar statistiken från Svenska palliativregistret att under 2016 registrerades 64197 

dödsfall varav 6247 av dem registrerades som döda i hemmet (Svenska palliativregistret 

u.å).  

 

 

Palliativ vård 

WHO (2017) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt där patienter och 

närståendes livskvalité är i fokus trots vetskapen om en obotlig sjukdom. 

Förhållningssättet bygger på att förebygga och lindra lidande, bedöma och behandla 

smärta samt andra fysiska, psykiska och andliga besvär som uppstår vid livshotande 

sjukdom. Inom den palliativa vården ser man döden som en naturlig process som varken 

påskyndas eller bromsas. I riktlinjerna från WHO beskrivs att inom den palliativa 

vården är stöd till närstående inkluderat (WHO 2017). 

 

 

Socialstyrelsen (2013, s. 16) definition av palliativ vård bygger på WHO:s 

förhållningsätt. Enligt Socialstyrelsen (2013, ss. 16-17) ska den palliativa vården vara 

utformad efter varje enskild människas behov och ges i relation till den personens 

livsvärld. Vidare har socialstyrelsen utformat fyra hörnstenar som går i linje med 

WHO:s definition av palliativ vård: symtomlindring, samarbete, kommunikation och 

relation samt stöd till de närstående. Symtomlindring innebär att både smärta och 

psykiska, sociala och existentiella behov ska lindras samtidigt som människans 
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autonomi och värdighet inte får gå förlorad. Samarbete bygger på att vården utgörs av 

samverkan mellan mångprofessionella team. Kommunikation och relation utgår från att 

främja människors livskvalité i form av goda relationer och kommunikationer mellan 

personal, patient och närstående. Stöd till de närstående betyder att närstående ska få 

erbjudande om att delta i vården samt få stöd under sjukdomstiden men även efter 

dödsfallet (Socialstyrelsen 2013, s. 29 ). Den palliativa vården bedrivs både på sjukhus, 

primärvård samt på kommunens särskilda boenden men även i hemmet med stöd från 

kommunen. Studier har visat att många har en önskan om att få dö i sitt hem, men den 

slutgiltiga faktorn för var en person väljer att dö är exempelvis tillgången på 

professionell personal, närståendes stöd samt tillgången till en stödjande miljö 

(Socialstyrelsen 2013, s. 14). Regionala Cancercentrum (2016, s.39) beskriver att 

delaktighet och stödjande samtal är viktiga faktorer för att närstående ska uppleva 

trygghet i den förändrade livssituationen. Delaktighet som stöd innebär att vårdpersonal 

informerar och håller närstående uppdaterad i sjukdomsförloppet och det kan även 

innebära att närstående får möjlighet att bli inkluderad i vårdandet av patienten. Att 

kontinuerligt erbjuda samtal till den närstående och erbjuda efterlevandesamtal är också 

viktiga aspekter kring stödet runt närstående (Regionala Cancercentrum 2016, s.40).   

 

Närstående 

En person som deltar i vården men inte är avlönad kommer författarna fortsättningsvis 

benämna som närstående. Socialstyrelsen Termbanken (2004) definierar att begreppet 

närstående är en person som den enskilde människan ser sig själv ha en nära relation 

till. Dahlberg och Segersten (2010, ss. 118-119) beskriver personcentrerad vård där 

utgångspunkten är patientens livsvärld och i den inkluderas närståendes delaktighet i 

vården kring patienten. Deras definition av närstående förklaras ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv som den person som blivit utvald och själv accepterar att vara närstående. 

Närstående kan innefatta man eller fru, förälder, barn, partner men även en granne eller 

nära vän. Regionala cancercentrum (2016, s. 39) förklarar att de närståendes 

livssituation förändras mycket i vården av en sjuk familjemedlem i hemmet. För de 

närstående går nu vardagen ut på att vårda patienten och vara närvarande men också att 

försöka förbereda sig själv för vad som tillslut kommer att ske. Sorgen för de närstående 

påbörjas redan innan döden har ägt rum. Andersson, Ekwall, Hallberg och Edberg 

(2009, s.29) förklarar i sin studie att för närstående som vårdar en svårt sjuk 

familjemedlem och därmed lever med döden tätt inpå blir de mentala påfrestningarna 

höga. De närstående berättar vidare att allt fokus läggs på patienten och hens 

önskningar, vilket medför att närstående lägger sina egna behov åt sidan. Flera 

närstående känner att de blir tilldelade huvudansvaret för patienten, vilket är lätt att göra 

då de anser sig känna patienten bäst. När sjukvården tar över vården upplever de 

närstående att det är svårt att släppa kontrollen. Andersson et al. (2009, ss. 22-23) 

beskriver vidare att om närstående känner sig sedda och blir bekräftade från sjukvården 

eller andra närstående i liknande livssituation leder det till att närstående orkade vårda 

patienten. Milberg (2012, ss. 146-147) förklarar vidare att närstående värdesätter 

kontinuitet hos vårdpersonal för att bygga en relation dem emellan men även att känna 

trygghet och tillit till dem. För de närstående är det viktigt att vårdpersonalen verkligen 

ser dem och värdesätter deras roll i vårdandet. När vårdpersonal uppmärksammar och 

gör de närstående delaktiga i vården upplever de ett delat ansvar dem emellan. 
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Sjuksköterskans stödjande funktion vid livets slut 

Svensk sjuksköterskeförening (2007, s.3) beskriver i International Council of nurses 

(ICN) etiska kod att sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är: att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. Vården som 

erbjuds ska bedrivas med respekt för individen, familjen och allmänhet och ska aldrig 

begränsas av sexuell läggning, kön, kultur eller etnisk tillhörighet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2007, s.3). Sjuksköterskan förhåller sig till Socialstyrelsens 

(2013, s.16) definiering av palliativ vård, vilket innebär att vårdandet inkluderar hela 

människan och de närstående. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-127) beskriver 

patientperspektivet som en utgångspunkt, vilken tar sitt stöd mot livsvärldsteorin och 

tillsammans utgör det kärnan i vårdvetenskapens vårdande. Vårdarens kompetens består 

av ett vårdvetenskapligt medvetande samt att ha fokus på patientens livsvärld vilket 

även inkluderar de närstående. För att förstå patienten i sitt sammanhang är det viktigt 

för den som vårdar att förstå hur just den patienten ser på hälsa, lidande och sjukdom. 

Syftet är att vårdaren ska kunna stödja och stärka utifrån de hälsoresurserna patienten 

själv besitter.  

 

 

Friedrischen (2012, ss. 367-370) beskriver att sjuksköterskans roll vid vård i livets slut 

innebär att utföra en bra bedömning av patienten, vilket kräver att sjuksköterskan har 

kännedom om patientens situation samt en god kunskap i att ställa rätt frågor. Genom 

att vara kommunikativ i samtalen med patienten och dess närstående kan flera själsliga 

områden beröras. Viktigt här är att sjuksköterskan har god självkännedom och kunskap 

om vilka själsliga områden hen bemästrar. Sjuksköterskan har en viktig roll i samarbetet 

med andra professioner och bör kunna bedöma när andra professioner behöver kopplas 

in. För sjuksköterskan är det viktigt att anpassa samtalen vid olika tillfällen, vid 

exempelvis existentiella frågor men även i de vardagliga frågorna. Sjuksköterskan bör 

skapa tillitsfulla relationer till patienten och deras närstående genom att förstå deras 

livsvärld. Sjuksköterskans stödjande funktion innebär att stötta patienten och dess 

närstående under de olika situationerna som inträffar. Stödjandet kan vara att underlätta 

och uppmuntra de närstående men även att ge god kunskap och information så att de 

närstående känner trygghet. Närvaro kan vara den viktigaste delen i att stödja dem, 

därför behövs det inte alltid ord eller agerande från sjuksköterskan, utan en tyst 

gemenskap kan betyda mycket för de närstående.  Karlsson och Sandén (2007, s. 52) 

beskriver betydelsen av att sjuksköterskan kan känna samhörighet med patienten och 

närstående, vilket medverkar till en god vårdrelation. Genom gemenskap och god 

kommunikation parterna emellan infinner sig en trygghet i omvårdnaden där 

sjuksköterskan upplever sig själv som avslappnad och mer lyhörd.



 

 

4 

 

Ett vårdvetenskapligt perspektiv 

 

Hemmets betydelse för människan 

Filosofen Lèvinas (1996) beskriver hemmet som en plats där människan kan uppleva 

trygghet, njutning och möjlighet till att få vara sig själv. Hemmet benämns även som en 

plats där människan bygger upp sin självbild och identitet (Falk och Jakobsson 2013, ss. 

80-81). Det vardagliga livet är enligt Lantz (2007 s. 44) det som pågår i hemmet och 

beskrivs som det vanliga normala livet till skillnad från livet på ett sjukhus. På ett 

sjukhus råder patienten inte själv över tid och rum utan är utelämnad till de dagliga 

rutinerna som råder i en sådan verksamhet. Eftersom hemmet kan ses som en 

förlängning av en människas personlighet är det svårt att överföra personens identitet 

och autonomi, när vården flyttas till en annan institution än hemmet (Lantz 2007, ss. 

34). Öhlèn (2001, ss. 175-176) menar att hemmet för en obotligt sjuk person kan ses 

som en fristad där patienten finner ro och kraft samt upplever ett minskat lidande. En 

fristad behöver inte nödvändigtvis vara ett hem utan kan även röra sig om en plats där 

patienten upplever sig som hemma ur ett existentiellt perspektiv. Att vara i sin fristad 

innebär att vara i en igenkännande och tydlig värld. Därmed kan personen uppleva en 

lindring av lidandet eftersom fristaden skänker inre ro och ger en ökad möjlighet att 

känna självvald ensamhet eller samhörighet med andra. Öhlèn (2001, ss. 178-179) 

menar att leva med en obotlig sjukdom innebär kroppsliga förändringar, exempelvis 

nutritionsproblematik och därmed en påminnelse om en förändrad existens. Att vara i 

hemmet kan innebära att patienten lättare accepterar de kroppsliga förändringarna, 

eftersom den blir en del av det vardagliga livet. Vidare menar Öhlén (2001, s. 183) att 

vara lidande innebär en upplevelse av meningslöshet och en känsla av att vara sårad och 

sårbar, medan man samtidigt har modet att omfamna livet så som det blivit. Genom att 

få vila i sin fristad kan den obotligt sjuke finna mod och hopp om att få leva vidare eller 

mod till att förlika sig med döden. 

 

 

Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 34) beskriver vårdvetenskapen som grundad i 

begreppen patient, hälsa, miljö och vårdande, där begreppen i samband med varandra 

har som syfte att förklara den vårdvetenskapliga teorin. Dahlberg och Segesten (2010, s. 

127) utgår från att vårdvetenskapen ser på livsvärldsteorin som en grund och utan 

livsvärldsteorin blir vårdvetenskapen svår att applicera på vården. Vidare beskriver 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 127-128) livsvärlden som världen såsom den erfars 

och den är därför unik för varje människa. Att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv 

innebär att se till hela människan och att förstå varje enskild människas livssituation 

utifrån hur den upplevs. För att främja hälsa måste den som vårdar förstå vad det 

innebär att uppleva hälsa eller ohälsa för den enskilda individen. I livsvärlden ingår 

närstående eftersom de är tätt sammanflätade med patientens upplevda värld. Människor 

är beroende av att ingå i sammanhang med andra och därför spelar närstående en stor 

roll för patienten och kan därmed ha en betydande roll när det gäller patientens 

upplevda hälsa (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-130 ). 
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Livslidande ur ett närståendeperspektiv 

Enligt Eriksson (1994) är lidandet existentiellt och kan därför inte beröra en specifik del 

av människan utan berör hela människan och därmed hennes erfarenhet av att leva i 

världen. Lidandet kan beskrivas som något livet för med sig och kan ses som en del i 

livsprocessen och mänskligt liv. Människan har behov av att leva i en helhet och 

eftersom lidandet leder till en avskildhet från helheten blir lidandet en plåga för 

människan och påverkar existensen (Wiklund 2003, ss. 98-108). Ett livslidande uppstår 

när människans liv förändras exempelvis när en familjemedlem drabbas av obotlig 

sjukdom, vilket kan medföra en osäkerhet inför framtiden hos de närstående. I relation 

till närståendes tidigare liv, där de har upplevt en plats och mening med tillvaron, kan 

känslor som hopplöshet leda till ett livslidande (Arman 2015, ss. 42-43). Enligt Eriksson 

(se Wiklund 2003, s. 108) bör livslidandet förstås i relation till aktivitet eftersom 

livslidandet handlar om att centrala delar som berör det vardagliga aktiviteterna i livet 

hos de närstående begränsas. Närstående upplever ofta ett livslidande när de vårdar en 

familjemedlem i hemmet eftersom hela deras existens rubbas. Att vårda en döende 

familjemedlem väcker oftast starka känslor och därför är det viktigt att bekräfta de 

närståendes lidande (Wiklund 2003, ss. 108-109).  

 

 

Den vårdande relationens betydelse 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003, s. 46) anser att en vårdande 

relation bör leda till lindrat lidande och ökat välbefinnande, där sjuksköterskan vårdar 

utifrån ett livsvärldsperspektiv, vilket innebär att se hela människan. Ansvaret för den 

vårdande relationen ligger hos vårdaren som därmed bär ansvaret för att närstående 

upplever relationen som meningsfull (Dahlberg et al. 2003, s. 47). Dahlberg och 

Segesten (2010, s. 194) beskriver att en vårdande relation bör utgå från möte ansikte 

mot ansikte, eftersom det är först då man kan möta den andres livsvärld och förstå den, 

samt förmedla en medmänsklig närvaro. Wiklund (2003, ss. 157-158) menar att en 

vårdande relation är beroende av att båda parter är delaktiga i mötet. Vårdaren måste 

vara tillgänglig för de närstående samtidigt som de närstående behöver öppna upp och 

bjuda in vårdaren. Ett sådant möte kan leda till lindrat lidande och verka stödjande för 

de närstående. Vidare beskriver Wiklund (2003, s. 159) att när närstående upplever 

förtroende och känner att vårdaren är genuint intresserad av att lyssna på dennes historia 

kan det leda till att närstående vågar öppna upp och berätta om sitt lidande. När 

vårdaren tar del av närståendes lidandeberättelse kan det leda till en förståelse för hur 

lidandet gestaltar sig och vårdaren kan då stödja till ökat välbefinnande hos närstående. 

Det vårdande samtalet kan även vara av informativ karaktär och det betyder inte att de 

närstående önskar enbart information utan de behöver även få utrymme att ställa frågor 

runt informationen som ges (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 205-206).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vid vård i livets slut i hemmet förändras livsvärlden för både patienten och de 

närstående. För de närstående kan det innebära att de blir mer delaktiga i vården oavsett 
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de vill det eller inte.  Enligt WHO:s (2017) riktlinjer gällande palliativ vård ingår det att 

ge stöd till närstående. Sjukvården behöver därför identifiera närståendes behov av stöd 

och finna strategier om hur de kan tillgodose dem, då vi i dagens samhälle ser en ökning 

av vård vid livets slut i hemmen. I sjuksköterskans profession ingår det att främja hälsa 

och välbefinnande och därför är det viktigt för sjuksköterskan att erbjuda ett gott 

individanpassat stöd för närstående som vårdar i hemmet. Hur påverkas närstående om 

stödet uteblir och vilka effekter har det för deras välbefinnande? Författarna är därför 

intresserade av att undersöka närståendes behov av stöd samt hur sjukvården kan hjälpa 

dem att uppnå välbefinnande i den förändrade livssituation som att vårda en 

familjemedlem vid livets slut i hemmet innebär. 

 

 

SYFTE 

Syftet med vår studie är att beskriva närståendes behov av stöd vid vård av patient i 

livets slut i hemmet. 

 

 

METOD 

Vårt examensarbete är en beskrivande kvalitativ litteraturöversikt ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv, vilket innebär att skapa en överblick över hur 

kunskapsläget ser ut inom ett omvårdnadsrelaterat område. Metoden kan även användas 

till andra områden när man vill undersöka vetenskaplig kunskap. Befintlig forskning ger 

författarna till en litteraturöversikt en uppfattning om vad som undersökts tidigare. 

Litteraturöversikt används för att skapa översikt om det befintliga forskningsläget men 

även för att ge ny kunskap om det valda problemet i examensarbetet. Arbetet med en 

litteraturöversikt är ett strukturerat sätt att sammanställa kunskap inom ett begränsat 

område. I litteraturöversikten kan man använda både kvalitativa och kvantitativa studier. 

Utvald litteratur i en litteraturöversikt är de vetenskapliga artiklarna som författarna 

väljer ut och granskar med ett kritiskt förhållningssätt (Friberg 2012, ss. 133-143).     

 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes utifrån databaserna CINAHL och PubMed som är databaser 

avsedda för den vårdvetenskapliga forskningen.  CINAHL valdes då vi önskade en 

bredd på de vetenskapliga artiklarna inom omvårdnad, och sedan kompletterade vi med 

sökningar i PubMed för att nå så bra täckningsgrad som möjligt. Sökprocessen började 

med flera olika sökningar i databasen CINAHL för att undersöka det valda 

intresseområdets omfattning. Processen var tidskrävande och antalet sökträffar var högt. 

En manuell sökning utfördes. Sökorden vi då använde oss av var: ”palliative care” and 

”caregivers” and ”home” eftersom sökningen gav ett stort antal träffar och inte svarade 

mot vårt syfte valde vi att formulera nya sökord. För att få en mer riktad sökning mot 

vårt valda syfte använde vi oss av BOOLESK söklogik vilket innebär att man använder 

AND, OR och NOT för att kombinera olika söktermer (Östlundh 2012, s. 69). De 

slutgiltiga sökorden valdes utifrån examensarbetets syfte och blev följande i CINAHL: 

”palliative home” and ”support” and ”relatives”, ”next of kin*” and ”palliative” and 
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”home care”, ”caregiver*” and “palliative home care” and “cancer” and “support” and 

“dying”, “caregiver” and “end of life” and “home based” and “palliative care” and 

“nursing”, “support group” and “palliative care” and “family member” and 

“experience” och i PubMed: “family caregivers” and “end of life” and “cancer” and 

“support” and “dying”, “family caregivers” and “support” and “palliative care” and 

“home based” and “experience”. För att ta del av fullständig sökhistorik se bilaga 1.  

 

 

Datainsamlingen gjordes i vårdrelaterade databaser och hjälpte oss att hitta 

originalartiklar som blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna samlades in 

under mars år 2017. Följande inklusionskriterier användes: 1). Palliativ vård i hemmet 

2). Närståendevårdare 3). Patienter över 18 år 4). Artiklar skrivna på engelska 5). 

Artiklar som är peer reviewed och skrivna i fulltext 6). Artiklar publicerade mellan åren 

2005-2017. Exklusionskriterier: 1). Palliativ vård på sjukhus 2). Palliativ vård av barn 

3). Palliativ vård vid demensdiagnos. Datasökningen ledde fram till 11 stycken artiklar 

varav en hittades genom manuell sökning. Dessa har analyserats och utgör resultatet i 

litteraturöversikten.  

 

Dataanalys 

De 11 artiklarna som ligger till grund för vårt resultat är granskade ett flertal gånger.  

Samtliga artiklar är etiskt granskade av etiska kommittéer i de olika länderna. Vi läste 

artiklarna förutsättningslöst flera gånger för att få en helhet av innehållet i materialet. 

Vidare bearbetade vi artiklarna mer noggrant för att få en djupare kunskap om 

innehållet. En artikelmatris (se bilaga 2) utformades för att kunna kontrollera att 

studiernas resultat svarade mot syftet (Friberg 2012, s. 45). Sedan bearbetades artiklarna 

enligt Fribergs analysmodell (2012, s. 140) vilket, innebär att finna likheter och 

skillnader i studiernas resultat och genom att sammanställa artiklarna för att nå fram till 

de valda kategorierna. När kategorierna var utvalda färgkodade författarna artiklarna för 

att kunna sammanställa kategorierna till litteraturöversiktens resultat. Utifrån 

färgkodningen skrev författarna ner huvudfynd i artiklarnas resultat som sedan 

kopplades samman med varje artikel. Analysarbetet fortsatte genom att författarna 

diskuterade likheter och skillnader i artiklarna. Genom att diskutera artiklarnas resultat 

säkerställde författarna att innehållet inte hade missuppfattats eller misstolkats. Därefter 

kom författarna fram till meningsbärande begrepp som sedan formades till fyra 

huvudkategorier. 

 

 

RESULTAT 

Studiens syfte var att beskriva vilket behov av stöd närstående som vårdar patient vid 

livets slut i hemmet har. Resultatet är uppdelat i fyra huvudkategorier: 1). Hemmets 

karaktär förändras när vården flyttar in 2). Delaktighet och kommunikation, grunden till 

en vårdande relation 3). Stöd i form av ökad kunskap ger trygghet hos närstående 4). 

Gemenskap med andra människor i liknande livssituation skapar trygghet 
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Hemmets karaktär förändras när vården flyttar in  

Närstående uppskattade när vården utfördes i hemmet eftersom det besparade både 

patienten och dem själva från resor till och från sjukhuset. En närstående beskrev den 

palliativa vården i hemmet som en länk mellan sjukhuset och hemmet vilket ansågs vara 

positivt eftersom vården blev mer tillgänglig för familjen (Jack, Mitchell, Cope & 

O`Brien 2016, s. 2168). McKay, Taylor och Armstrong (2013, s. 175) beskrev i sin 

studie att närstående som utförde vård i det egna hemmet såg det som positivt då 

patienten upplevdes ha ett ökat välbefinnande i jämförelse mot välbefinnandet vid 

sjukhusvård.  

 

 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008, s. 582) beskrev att närståendes situation kan 

vara psykiskt och mentalt påfrestande för dem då det bidrog till känslan av att tappa sin 

egen frihet när vården sker för patienten i det egna hemmet. Vidare i studien beskrev 

närstående ansvaret för patientens omvårdnad samt de vardagliga sysslorna i hemmet 

som betungande, eftersom det inte gavs tillfälle till egentid eller tid för egen reflektion 

vilket, de skulle behöva för att orka med vardagen (Munck, Fridlund & Mårtensson 

2008, s. 582). Andra närstående beskrev i samma studie att de vardagliga sysslorna i 

hemmet blev en viktig del då det gav dem en känsla av kontroll i den annars kaotiska 

vardagen (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 581). 

 

 

I det stora hela var närstående tacksamma gentemot sjukvården då de hjälpte dem att 

hantera situationen av att vårda en familjemedlem i hemmet (Stajduhar, Martin, 

Barwich och Fyle 2008, s. 83). Vidare beskrev flera närstående hur jobbigt det 

upplevdes för dem då många olika professioner var inblandade i vården av patienten 

eftersom det ansågs krångligt att hålla reda på vem som utförde vad. När flera olika 

personer vårdade patienten upplevde närstående att hemmet stod öppet för alla och att 

deras egen privata sfär inte längre fanns (Stajduhar et al. 2008, s. 83). Då det var många 

inblandade i patientens vård uppstod en känsla av osäkerhet hos närstående eftersom det 

var tröttsamt att aldrig veta vem som kom eller vem det var som utförde vården 

(Stajduhar et al. 2008, s. 83). Jo, Bazil, Lohfeld och Willison (2007, s. 14) beskrev i sin 

studie att närståendes upplevelse av många olika vårdare i hemmet ansågs vara 

påfrestande för välbefinnandet. Samma studie beskrev att det en dag hade varit 29 olika 

besökare, vilket upplevdes som inkräktande i den privata sfären. Andra studier visade 

att när patienten uttryckt en önskan om att få dö i hemmet upplevde närstående det som 

en självklarhet att de skulle följa patientens önskan (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 

32; McKay, Taylor & Armstrong 2013, s. 175). 

 

 

Delaktighet och kommunikation, grunden till en vårdande relation 

Det framkommer i flera studier (Totman, Pistrang, Hennessy, & Martin 2015, s.500; 

Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 33-34; Jo et al. 2007, s. 14-16; Munck, Fridlund & 

Mårtensson 2008, ss. 581-582) att bristen på en vårdande relation mellan närstående och 

vårdpersonal ledde till att närstående har upplevt sig otrygga och ensamma i vården av 

sin familjemedlem. Vidare har Linderholm och Friedrichsen (2010, ss. 33-34) i sin 
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studie kommit fram till att närstående känt sig undervärderade och bortglömda när 

vårdpersonalens kommunikation endast riktade sig till patienten. När närstående 

upplevde osäkerhet i kontakten med vårdpersonalen kände de sig osedda och hjälplösa. 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008, s. 582) uppgav att när stödet från vårdpersonal 

uteblev gav det en känsla av minskad kontroll samt en frustration i rädslan av att inte få 

ta del av viktig information avseende patientens vård. I en intervjustudie beskrev 

närstående att när sjuksköterskan talat i klartext gällande patientens tillstånd var det 

lättare att ta till sig innebörden och tydligheten uppskattades i förhållande till den 

livssituation de befann sig i (McKay, Taylor & Armstrong 2013, s. 174). 

 

 

En bra relation med vårdpersonalen sammanföll när närstående kände sig sedda och 

delaktiga i vården eftersom de då upplevde sig vara en viktig pusselbit i vårdandet av 

patienten (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 34). Jo et al. (2007, s. 14-16) beskrev att 

en god kommunikation mellan vårdpersonal och närstående har lett till att närstående 

fick en positiv inställning till vårdpersonalen, vilket medförde att närstående engagerade 

sig mer i vårdandet genom att ställa frågor och ta reda på information. Ytterligare en 

studie visar att närstående upplevde att en bra vårdande relation mellan patient och 

sjuksköterska har lett till ett ökat välbefinnande hos patienten, vilket även påverkade 

närståendes välbefinnande positivt (Jack et al. 2016, s. 2167). Somliga närstående hade 

svårt att lämna över vården och ansvaret för patienten till vårdpersonal och endast när 

de kände förtroende för vårdpersonalen vågade de släppa taget om vården. Att våga 

släppa taget sågs av närstående som positivt då det gav en möjlighet till egen 

återhämtning, om så endast för en stund (Jack et al. 2016, s. 2168).  

 

 

Flera studier visade att närstående hade behov av att känna sig delaktiga i vården kring 

patienten, annars upplevde de sig som utelämnade (Totman et al. 2015, s. 500; 

Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 33-34; Jo et al. 2007, ss. 13-15). Närstående 

uppskattade när vårdpersonal tog hänsyn till deras önskemål gällande vården av 

patienten, eftersom närstående ansåg sig stå patienten närmst (McKay, Taylor & 

Armstrong 2013, ss. 172-174). Samma studie visade att när vården inkluderade 

närstående och erbjöd psykosocialt stöd, stöd genom själavård och hjälp med praktiska 

uppgifter upplevde närstående att de orkade fortsätta vårda patienten (McKay, Taylor & 

Armstrong 2013, s. 174). Genom att vårdarna talade öppet och inkluderade närstående i 

patientens tillstånd kände sig närstående delaktiga i vårdandet. Vidare beskrev 

närstående att det är små saker i vården som utgör skillnad för dem, exempelvis när 

vårdaren tar sig tid att uppmärksamma närståendes behov likväl som patientens behov 

av vård (Totman et al. 2015, s. 502). McKay, Taylor och Armstrong (2013, s. 174) 

beskrev att närstående upplevde ett gott stöd från vårdpersonal när de fick delta i 

vården, samt rätten till att få vara delaktiga i besluten som togs kring patienten. 

 

 

I en studie av Munck, Fridlund och Mårtensson (2008, ss. 581-582) beskrev närstående 

att önskan av kontroll i vardagen blivit väldigt viktigt för dem. Antagligen för att kunna 

hantera kaoset som vardagen med en sjuk familjemedlem innebar. Genom att ta stort 

ansvar för patienten uppgav närstående att de kände en tillfredsställelse och en 

delaktighet i vårdandet. Vidare beskrev författarna att när patienten gradvis försämrades 
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kände närstående att de tappade kontrollen och kände sig inte längre delaktiga i vården. 

Utebliven kommunikation och stöd från sjukvården uppgavs vara förklaringen till att 

närstående upplevde sig tappa kontrollen (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, ss. 

581-582). Vissa närstående upplevde att en telefonkontakt med sjuksköterskan ibland 

var viktigare än själva fysiska vården i hemmet, eftersom kontakten via telefon fick dem 

att känna sig mer delaktiga (Stajduhar et al. 2008, s. 83).  

 

Stöd i form av ökad kunskap ger trygghet hos närstående 

Flera studier visade att närstående kände sig hjälplösa och oförberedda i situationen 

kring att hantera medicinska uppgifter samt i omvårdnaden kring patienten. Att få stöd 

genom information gällande medicinsk kunskap samt kunskap rörande omvårdnaden 

kring patienten gav en känsla av trygghet hos närstående (McKay, Taylor & Armstrong 

2013, s. 174; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 583; Jack et al. 2016, ss. 2167-

2168). Enligt Jack et al. (2016, ss. 2167-2168) hjälpte närstående ofta till med 

medicinska uppgifter och därför sågs sjuksköterskans medicinska kunskap som en 

viktig del för närstående. Vetskapen om att sjuksköterskan hade kunskap i hur 

sjukdomsförloppet förväntades fortskrida ingav trygghet för de närstående. När 

närstående fick möjlighet att ta del av sjuksköterskans praktiska arbete gav det ett ökat 

självförtroende i utförandet av de medicinska uppgifterna. Närståendes medicinska 

okunskap gjorde att de kände sig rädda inför att inte kunna lindra patientens smärta. I de 

situationerna sågs stödet från sjukvården och den medicinska kompetensen som en 

trygghet (McKay, Taylor & Armstrong 2013, s. 174). 

 

 

Luker, Cook, Dunn, Lloyd-Williams, Pilling och Todd (2015, ss. 157-158) beskrev att 

när närstående fick ta del av en informationsbok med praktisk information rörande 

omvårdnaden av en patient vid livets slut ansåg samtliga närstående att informationen 

varit till stor hjälp för dem. Närstående upplevde att boken hade varit, en resurs och gett 

dem ett ökat självförtroende i vårdandet av patienten (Luker et. al. 2015, ss. 157-158).  

 

 

Totman et al. (2015, s. 502) belyste att närstående kände sig provocerade när 

vårdpersonal gjorde uttalande gällande sjukdomsförloppet som sedan inte 

överensstämde med verkligheten. Enligt Linderholm och Friedrichen (2010, ss. 32) 

upplevde närstående att sjukvården svikit dem när patienten var i livets slut, eftersom 

löftet om att få läggas in på sjukhus när patienten blev sämre och inte längre ville vårdas 

hemma inte efterföljdes. Närstående fick då en känsla av stå ensam ansvarig för det 

medicinska de sista timmarna, vilket för dem var väldigt frustrerande.  

 

 

Gemenskap med människor i liknande livssituation skapar trygghet 

I en studie av Henriksson och Andershed (2007, s. 178) förklarade närstående 

betydelsen av att bli inbjuden till att delta i en stödgrupp. Det framkom att när 

närstående fick möjlighet att delta i en stödgrupp upplevde de sig bekräftade och det 

bidrog till en känsla av att vara en viktig resurs för patienten. Stödgruppen ansågs även 

vara positiv eftersom närståendes behov, känslor och tankar tillgodosågs. I flera studier 
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beskrevs vikten av stöd i form av stödgrupper för närstående, eftersom mötena gav tid 

för samtal och att dela sina erfarenheter med andra, vilket gav dem en möjlighet till 

reflektion. Genom att dela med sig av egna och lyssna till andras erfarenheter beskrev 

deltagarna att det stärkte dem i mötet med deras dagliga problem (Milberg et al. 2005. s. 

281; Henriksson & Andershed 2007, s. 179; Holm, Carlander, Fürst, Wengström, 

Årestedt, Öhlén & Henriksson 2015, s. 7).  

 

 

Milberg et al. (2005, s. 280); Henriksson, Benzein, Ternstedt och Andershed (2011, s. 

268) förklarade att närstående ansåg att antalet deltagare i gruppen var av betydelse. Om 

deltagarantalet var lågt blev samtalen mindre givande, var det för många ansågs det vara 

svårt för alla att uttrycka sina tankar och funderingar.  Ett lagom antal, vilket beskrevs 

vara cirka sex stycken gav deltagarna chansen att komma till tals, vilket även påverkade 

gruppsammanhållningen positivt. Vidare beskrev Milberg et al. (2005, s. 281); 

Henriksson et al. (2010, ss. 267-268) att närstående värdesatte ledare som var 

kompetenta och hade en respektfull och lugn framtoning. Ledare som hade modet att ta 

upp svåra saker ansågs vara betydelsefullt, samt ledare som lyssnade intresserat på 

närstående. Förhöll sig ledarna till de egenskaper bidrog det till en öppen atmosfär där 

de närstående kunde tala öppet och fritt om sin situation. I hemmet beskrev deltagarna 

hur svårt det var att våga ställa frågor till sjuksköterskan när patienten var i närheten och 

därför blev stödgruppen viktig eftersom den gjorde så att deltagarna vågade ställa 

frågorna.  

 

 

I en studie av Henriksson et al. (2011, ss. 266-267) förklarade deltagarna i stödgruppen 

att mötena inte bara gav utrymme för diskussion, utan var också ett lärotillfälle för dem 

om både patienten och deras egen livssituation. De närstående kände sig stärkta av att 

delta i stödgrupper, vilket i sin tur bidrog till att de kände sig tryggare i sin roll som 

vårdare. I flera av studierna berättade närstående om lättnaden av att delta i en 

stödgrupp och möjligheten att få göra något för dem själva, vilket kändes som ett 

andrum i deras annars så krävande vardag (Holm et al. 2015, ss. 7-8; Milberg et al. 

2005, s. 282; Henriksson & Andershed 2007, s. 180). Deltagarna i stödgruppen 

betonade vikten av att få vara en del av en gemenskap. Gemenskapen förstärktes inom 

gruppen när god sammanhållning uppnåddes men även känslan av intimitet dem 

emellan (Milberg et al. 2005, s. 280). För några av deltagarna i stödgruppen hann en 

familjemedlem att gå bort, då man vid starten av gruppen hade gått igenom om det 

skulle hända var man fortfarande välkommen att delta, vilket gav dem en känsla av 

säkerhet. Övriga deltagare såg det som lärorikt att få dela sorg tillsammans med andra 

eftersom det stärkte dem i deras kommande sorgearbete. Flera av de närstående skulle 

ha önskat att stödgruppen hade fortsatt efter deras familjemedlem gått bort (Milberg et 

al. 2005, s.282).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod för att få en översikt över forskningsläget inom 

det valda ämnet. Databaserna som författarna valde att använda var CINAHL och 

PubMed. Det skulle kunna medföra en svaghet i studien att endast utgå från två 

databaser. Författarna anser att det även skulle kunna innebära en stryka då relevanta 

databaser har använts. Om sökningen utgått från fler databaser hade resultatet kunnat 

redovisas från ett större urval men för författarnas del hade artikelgranskningen blivit 

ohanterlig. Vid litteratursökningen använde författarna sig av avgränsningarna peer 

reviewed, artiklar publicerade 2005-2017 samt granskade av etisk kommitté. 

Avgränsningarna kan bidra till en tillförlitlighet och kan därför stärka kvalitén på 

litteraturöversikten . Vid sökningens start blev antalet sökträffar högt trots att författarna 

ansåg sökorden vara relevanta utifrån det valda syftet. Flera av sökträffarna innefattade 

palliativ vård på sjukhus, palliativ vård av barn samt palliativ vård vid demensdiagnos. 

Eftersom de inte svarade mot litteraturöversiktens syfte, valde författarna att använda 

dessa kriterier som exklusionskriterier. Under sökningens gång blev författarna mer 

bekanta med ämnet och fick därför fler relevanta sökord att utgå från vilket medförde att 

sökningen blev specifik och antalet sökträffar minskade. Det höga antalet sökträffar från 

början skulle kunna tyda på bristfällig erfarenhet i informationssökning hos författarna.   

 

Artiklarna som valdes ut till studien var västerländska: fem stycken var svenska, tre 

stycken var från England och en var från Nord Irland samt två från Kanada, dessa 

valdes ut eftersom de svarade mot studiens syfte. Länderna studierna utförts i har en 

liknande struktur i samhället, vilket innebär att sjukvården bedrivs på liknande sätt. Det 

påverkade författarnas resultat eftersom det inte fanns några stora kulturella skillnader 

länderna emellan. Genom att ta med studier från olika länder i Västvärlden fick studiens 

resultat ett vidare perspektiv än om författarna enbart använt sig av svenska studier. 

Samtliga artiklar i litteraturstudien är kvalitativa, varav en artikel är mixed-method och i 

den användes bara den kvalitativa delen. Orsaken till att det enbart blev kvalitativa 

artiklar i litteraturöversikten är att författarna ville beskriva det stöd närstående 

upplevde i samband med vård av patient i livets slut i hemmet. De kvalitativa artiklarna 

beskriver närståendes upplevelse på ett mer nyanserat sätt, medans de kvantitativa 

artiklarna fokuserar mer på statistik. Ett stort antal abstract lästes igenom innan vi valde 

ut 26 stycken artiklar som vi enskilt läste igenom och granskade djupgående. Efter den 

första djupgående granskningen sållades 15 artiklar bort då författarna ansåg att dessa 

inte svarade mot studiens valda syfte. Resterande 11 artiklar granskades igen och 

färgkodades av författarna. Slutligen granskades artiklarna gemensamt och författarna 

kom fram till att tolkningen av artiklarna överensstämde. Eftersom den gemensamma 

tolkningen av artiklarna blev likvärdig ser författarna det som en styrka då det tyder på 

en minskad risk för att materialet i artiklarna har feltolkats.   
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Resultatdiskussion 

Det framkom tydligt i resultatet att känna trygghet i hemmet för närstående var av stor 

vikt även då hemmets karaktär har förändrats till en vårdplats. Lantz (2007, ss. 34) 

beskriver att hemmets betydelse för människan kan ses som en förlängning av 

människans identitet. Författarna anser därför att hemmet inte enbart identifieras som en 

plats där människan bor utan författarna menar att hemmet påverkar hela människans 

existens. I resultatet framkommer det att närstående upplever att hemmets karaktär 

förändras genom att vården tar plats i hemmet, vilket påverkar de närståendes känsla av 

trygghet i det egna hemmet. Hemmet förändras då de närstående upplevde att 

vårdpersonal kom och gick som de ville, vilket ansågs vara inkräktande i den privata 

sfären (Stajduhar et al. 2008, s. 83).  Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) 

beskriver att livsvärldsperspektivet utgår från att förstå varje individs upplevelse av 

världen, vilket även innefattar hur individen uppfattar tid och rum. Därför menar 

författarna att hemmet ingår i varje människas livsvärld och genom att vårdaren tar 

hänsyn till hemmets privata sfär kan en förståelse för de närståendes situation uppstå. 

Vidare indikerar resultatet att närstående känner maktlöshet när det inte är någon 

kontinuitet bland vårdpersonal (Stajduhar et al. 2008, s. 83). Författarna ser den 

bristande kontinuiteten i vården som problematisk då varje möte med ny personal leder 

till en osäkerhet hos de närstående. För de närstående innebär den bristfälliga 

kontinuiteten att de behöver upprepa sig och beskriva sin livssituation gång på gång. 

Resultatet visar att närstående som vårdar i hemmet kan uppleva känslor som att känna 

sig frihetsberövade och fjättrade till det egna hemmet, vilket påverkar deras 

välbefinnande. Närstående menar även att de inte upplever sig ha tid för sig själva utan 

känner sig fängslade i hemmet (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 582). 

Författarna anser att sjuksköterskan bör visa förståelse för att när sjukvården sker i 

hemmet ska hänsyn visas till den privata sfären som hemmet innebär för närstående och 

familjemedlemmar. Det kan uppnås genom att sjuksköterskan vårdar utifrån ett 

livsvärldsperspektiv. 

 

 

En bristande vårdande relation leder till otrygghet hos närstående som upplever att när 

sjukvården inte bekräftar och lyssnar till dem känner de sig bortglömda. En känsla av 

frustation över att inte kunna kontrollera situationen leder till en försämrad relation dem 

emellan, vilket framgår i författarnas resultat. Enligt WHO:s (2017) riktlinjer för 

palliativ vård är stöd åt närstående inkluderat. Litteraturöversiktens resultat visar att 

närstående inte upplever sig få det stöd från sjuksköterskan som de har rätt till enligt 

riktlinjerna. För att närstående ska uppleva att de får stöd krävs en bra vårdande relation 

där de känner sig delaktiga i vården av patienten samt känner tillit till sjuksköterskan. 

Vidare i resultatet framgår att vikten av en god kommunikation från vårdpersonalen 

innebär att närstående får en känsla av delaktighet i omvårdanden kring patienten. 

Resultatet visar även att när närstående känner förtroende för vårdpersonal hanterar de 

situationen bättre och vågar därför släppa taget om patienten, vilket leder till ett ökat 

välbefinnande hos närstående. Dahlberg et al. (2003, s. 46) förklarar att för en vårdande 

relation ska leda till ett ökat välbefinnande hos de närstående, ligger ansvaret hos den 

som vårdar, vilket grundas i det mellanmänskliga mötet. Det framkommer även i 

resultatet att när närstående inte känner sig sedda och bekräftade upplever de en 

försämrad vårdande relation. Författarna anser att det är önskvärt att sjuksköterskan får 

mer kunskap om hur god kommunikation stärker den vårdande relationen. Genom att 
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stärka sjuksköterskans kunskap i vårdande samtal med de närstående stärks även den 

vårdande relationen och därmed ökar förtroendet för sjuksköterskan. Wiklund (2003, ss. 

167-168) menar att en vårdande relation går ut på att lindra lidandet och det sker genom 

en ömsesidig respekt och en tillit till den andre, vilket bygger på att mötas ansikte mot 

ansikte.  Litteraturöversiktens resultat visar även vikten av att närstående känner sig 

delaktiga och inkluderade i vården. När närstående inte blir delaktiga och får ta ansvar i 

vården av patienten upplever de att sjukvården sviker dem och att stöd uteblir. 

Författarna menar att sjuksköterskan bör eftersträva en vård som inkluderar de 

närstående eftersom de spelar en central roll när patienten vårdas i hemmet och genom 

att göra de närstående delaktiga i vården besparar man dem livslidande. Enligt Wiklund 

(2003, s. 109) är livslidandet kopplat till en rädsla att inte kunna göra tillräckligt för 

patienten och därmed en känsla av att inte uppfylla rollen som närstående. Det framhävs 

att närstående är beroende av att känna sig delaktiga i vården kring patienten för att 

känna ökat välbefinnande (Totman et al. 2015, s. 500; Linderholm & Friedrichsen 2010, 

ss. 33-34; Jo et al. 2007, ss. 13-15). Det bekräftas i en studie av Milberg (2012, ss. 146-

147) som beskriver att när närstående får ta del av patientens vård upplever de en 

delaktighet vilket gör att närstående inte känner sig ensamma utan bekräftade och sedda 

av vårdpersonal.                                                                                                                   

 

 

Resultatet visar att informationsbrist leder till otrygghet, vilket i sin tur leder till att de 

närstående känner sig oförberedda och maktlösa inför situationen de befinner sig i. Å 

andra sidan visar resultatet att när närstående får en ökad kunskap gällande områden 

som berör omvårdnad och medicin kan det bidra till en känsla av trygghet och ett ökat 

självförtroende i utförandet av de praktiska uppgifterna. Okunskap hos de närstående 

gör att de känner sig rädda för att inte kunna lindra patientens lidande och i de 

situationerna finner närstående det medicinska stödet från sjuksköterskan högt värderat 

(McKay, Taylor & Armstrong 2013, s. 174; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 

583; Jack et al. 2016, ss. 2167-2168). Författarna menar att när närstående känner sig 

oförberedda inför åtagandet av att ta hand om patienten blir de medicinska uppgifterna 

skrämmande, eftersom det finns en rädsla för de närstående att göra fel. Vidare menar 

författarna att när sjuksköterskan inte lyckas informera de närstående skapas en 

otrygghet för dem i vården av patienten, som i sin tur leder till ett livslidande för 

närstående. Eriksson (se Dahlberg & Segesten 2010, s. 88) beskriver att brist på 

trygghet kan leda till ett livslidande för de närstående. I studien av Friedrischen (2012, 

ss. 367-370) bekräftas det att när närstående inte får den information som situationen 

kräver uppstår en känsla av otrygghet. Sjuksköterskor har idag en hög arbetsbelastning 

vilket författarna tror kan vara en förklaring till att kommunikation och information 

brister. Det bör enligt författarna inte medföra livslidande hos de närstående som vårdar 

sina familjemedlemmar i hemmet. 

 

 

Dahlberg och Segersten (2010, ss. 126-130) förklarar att människor är beroende av att 

tillhöra en gemenskap och för närstående som vårdar i hemmet kan stödgrupper ha en 

viktig roll för att uppnå hälsa hos dem. I resultatet framkom det att när närstående får 

möjligheten att delta i en stödgrupp upplever de en känsla av gemenskap, eftersom de 

får dela erfarenheter med andra i en liknande situation. Andersson et al. (2009, ss. 22-

23) bekräftar att närstående som får byta erfarenheter med varandra känner sig 
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förberedda inför uppgiften av att vårda en familjemedlem som är svårt sjuk. Författarna 

anser att förbereda närstående och informera dem om hur vården kring patienten 

kommer att vara utformad kan leda till en ökad trygghet hos dem som vårdare. Dahlberg 

och Segersten (2010, ss. 83-85) beskriver att tryggheten kan vara kopplad till yttre 

faktorer som kunskap och kontroll samt är ett av de grundläggande behoven för 

människans överlevnad. När närstående får en ökad förståelse för den förändrade 

livssituationen kan det hjälpa dem att känna trygghet och välbefinnande i den kaotiska 

vardagen. Dessutom framkommer det i resultatet att när närstående deltar i stödgrupp 

blir de stärkta av gemenskapen då den hjälper dem att inte känna sig ensamma i sin 

livssituation. I resultatet beskrivs stödgruppen som ett andrum i vardagen, vilket gav 

närstående tid för återhämtning (Holm et al. 2015, ss. 7-8; Milberg et al. 2005, s. 282; 

Henriksson & Andershed 2007, s. 180). Genom en öppen atmosfär i gruppen känner 

deltagarna sig delaktiga och upplever gemenskap, vilket leder till att de vågar öppna upp 

och prata om svårigheterna de ställs inför i vardagen. Sjuksköterskan som leder 

gruppsammankomsterna har en viktig roll för de närstående och genom att leda 

diskussionerna i gruppen samt bidra till en öppen atmosfär känner närstående sig sedda 

och bekräftade av sjuksköterskan och övriga gruppmedlemmar Milberg et al. (2005, s. 

281); Henriksson et al. (2010, ss. 267-268). Dahlberg och Segersten (2010, ss. 77-78) 

förklarar att alla människor har en längtan efter att känna mening och tillhöra en 

gemenskap. I samtalen människor emellan kan en känsla av samhörighet uppstå och 

genom att dela erfarenheter med varandra kan den egna existensen förstärkas. Därmed 

kan närstående uppleva en känsla av mening och sammanhang trots sin livssituation. 

Författarna anser att sjuksköterskan bör vara medveten om betydelsen för närståendes 

upplevelse av att finna stöd i gemenskap. Sjuksköterskor har möjlighet att använda sig 

av stödgrupper som stöd för närstående som vårdar patient i hemmet. Författarnas 

erfarenheter är att stödgrupper sällan erbjuds trots att forskning visar att stödgrupper har 

positiva effekter på närståendes välbefinnande.      

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: en social, en ekologisk och en 

ekonomisk. Genom att arbeta utifrån dessa aspekter möjliggörs en hållbar framtid för 

nästkommande generationer (Folkhälsomyndigheten 2014).  Utifrån examensarbetets 

beskrivna resultat kan författarna se hur de ekonomiska, sociala och ekologiska 

dimensionerna går att påverka. Genom att fler närstående vårdar i hemmet och därmed 

tar ett ökat ansvar för patienten innebär det att behovet av sjuksköterskans närvaro 

minskar. På så sätt påverkas den ekonomiska hållbarheten på kort sikt då det vårdande 

arbetet utförs av en person som inte är avlönad. För patienten kan sjuksköterskans 

minskade närvaro leda till en sämre vård. Närstående har inte den professionella 

kunskap som sjuksköterskan besitter, vilket innebär att när sjukvården lägger över 

patientansvaret på de närstående kan vården bli av sämre kvalité.  Det skulle även kunna 

innebära att när närstående vårdar i hemmet och inte får den stöttning från sjukvården 

de har rätt till kan det leda till utbrända närstående och därmed ett ökat antal 

sjukskrivningar som innebär negativa konsekvenser för samhället på lång sikt.  Ur den 

ekologiska dimensionen kan författarna identifiera en miljöaspekt som innebär att 

hushålla med samhällets mänskliga och materiella resurser. Genom att stödja närstående 

som vårdar patient i hemmet spar samhället på de mänskliga resurserna. Närstående tar 

ett stort ansvar vid vård av patient i hemmet, vilket innebär en ökad belastning för dem 
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både fysiskt och psykiskt. Närstående tar ett stort ansvar över patientens vård i hemmet 

utan att ha någon utbildning inom området. Därför skulle det kunna leda till en oaktsam 

användning av sjukvårdens materiella resurser och därmed påverka miljön negativt, 

vilket i sin tur påverkar den ekologiska hållbarheten.   

 

 

SLUTSATSER 

För att kunna ge närstående ett bra stöd vid vård av patient i livets slut i hemmet visar 

resultatet att det är viktigt att bygga upp en vårdande relation till både närstående och 

patient. Genom att göra närstående delaktiga i vårdandet av patienten och bekräfta dem 

kan sjuksköterskan hjälpa närstående att finna mening i den nya livssituationen. 

Närstående har behov av att samtala med andra människor i samma livssituation 

eftersom de anser att utbytet med andra har en stödjande funktion. Resultatet visar att 

gemenskap är av stor vikt för närstående då de upplever att få dela sina tankar med 

andra i liknande situation hjälper dem att orka med vardagen. Hemmet kan vara 

stödjande för närstående men kan också innebära att de känner sig otrygga, vilket 

framkommer i resultatet. När hemmets karaktär förändras innebär det att hemmet får en 

ny kontext och inte bara är ett hem utan även en vårdplats, vilket gör att närstående 

upplever en otrygghet i hemmet. Hemmet som en trygghet kan för närstående och 

patient innebära en känsla av att livet normaliseras trots den förändrade livsvärlden. Det 

hade därför varit intressant att ta del av en studie som enbart berör hemmets stödjande 

funktion för närstående och som visar hur hemmet kan hjälpa närstående att uppleva 

trygghet vid vård av patient i livets slut i hemmet.  

 

  

Kliniska implikationer 

För att närstående ska uppleva vården som stödjande vid vård i livets slut i hemmet är 

det av betydelse att sjuksköterskan; 

 

 Stödjer närstående utifrån ett livsvärldsperspektiv och ser till hela människan 

med syfte att öka välbefinnandet för närstående.  

 Gör närstående delaktiga i vården kring patienten.  

 Arbetar för ökad kunskap och kompetensutveckling kring närståendes behov 

av stöd. 

 Har ett öppet förhållningssätt för att främja en god vårdande relation.   
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Caregiver AND end of 

life AND home based 

AND palliative care AND 

nursing 

2006-2017 

Peer reviewed 

Engelska 

19 Abstract 11 1 

Pubmed 

 

 

 

 

 

Family caregivers AND 

support AND palliative 

care AND home based 

AND experiences 

2006-2017 

Peer reviewed 

Engelska 

38 Abstract 20 1 

Cinahl 

 

 

 

 

 

Support group AND 

palliative care AND 

family member AND 

experience 

2006-2017 

Peer reviewed 

Engelska 

28 Abstract 16 2 
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Bilaga 2, Artikelmatris 

  Syfte Metod Resultat 

Titel: A desire to be seen.  

Författare: Linderholm, M. och 

Friedrichsen, M. 

Tidsskrift: Cancer Nursing 

Årtal: 2010 

Syftet med studien var att undersöka 

hur närståendevårdare vid palliativ 

hemsjukvård upplever deras roll som 

vårdare samt stödet från sjukvården. 

Metoden som användes var en kvalitativ 

intervjustudie med hermeneutisk ansats. 

14 familjer var utvalda från fyra olika 

områden i Sverige. 

Resultatet av studien visade att vara en 

närståendevårdare sågs som naturligt. 

När närstående inte fick bra stöd från 

sjukvården kände de sig maktlösa och 

övergivna.   

 

 

 
Titel: A support group programme for 

relatives during the late palliative phase. 

Författare: Henriksson, A. och 

Andershed, B. 

Tidsskrift: International Journal of 

palliative Nursing 

Årtal: 2007 

 

Syftet är att beskriva hur närstående till 

svårt sjuka upplevde att vara deltagare i 

en stödgrupp och hur det påverkade 

deras liv i relation till att vara 

närstående till en svårt sjuk person. 

En kvalitativ studie med fenomenologisk 

ansats.  Tio stycken närstående som hade 

deltagit i stödgruppen intervjuades. Åtta 

kvinnor och två män i åldrarna 35-85.    

 

Studiens resultat visade att dessa typer 

av sammankomster resulterade i att 

närstående kunde hantera situationen 

som närståendevårdare bättre.  

 

Titel: Caregiving at the end of life: 

Perspectives from spousal caregivers and 

care recipients.  

Författare: Jo, S., Brazil, K., Lohfeld, L. 

och Willson, K. 

Tidsskrift:  Palliative and supportive care 

Årtal: 2006 

Syften var att undersöka vårdande 

makar och patienternas upplevelse av 

palliativ vård i hemmet. 

Kvalitativ ansats med ansikte mot 

ansiktet intervjuer hemma med palliativa 

patienter och deras makar. Separata 

semistrukturerade intervjuer. 1) Vad 

fungerar? Vad fungerar inte? 2) Vilket 

typ av stöd var bäst? 3) Upplevelsen av 

att vårda i hemmet.  Deltagarna var 50 år 

eller äldre, inskrivna i hemsjukvården. 

Både patienter och makarna kunde tala 

engelska. 10 stycken deltog i studien. 44 

stycken var tillfrågade. 

De flesta makarna belyste en förlängning 

av familjerelationen. Makarna beskrev 

negativa reaktioner på att vårda som 

fattique, depression, ilska, sorg, stress 

över ekonomin och brist på tid. Makarna 

och patienterna var nöjd men 

hemsjukvården, men saknade ytterligare 

några tjänster från dem. Svårigheter med 

kommunikation med hemsjukvården och 

andra samordnande instanser 

identifierades. Saknade även annat 

informellt stöd, positiva förövrigt. Det 

viktigaste resultatet de fick fram av 

studien var att hemsjukvården och den 

sociala servicen behöver förstå och 

erkänna patienterna och deras närstående 

vårdares perspektiv för att kunna utföra 

en bra vård.    
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Titel: Delivering and participating in a 

psycho-educational intervention for family 

caregivers during palliative home care: a 

qualitative study from the perspectives of 

health professionals and family caregivers. 

Författare: Holm, M., Carlander, I., 

Fürst, C-J., Wengström, Y., Årestedt, K., 

Öhlén, J. och Henriksson, A.  

Tidskrift: BMC Palliative Care 

Årtal: 2015 

 

Syftet med studien är att utforska hur 

hälso- och sjukvårdspersonal och 

närståendevårdares upplevelse av att 

delta i en psykosocial lärande 

interventionsgrupp i palliativ vård för 

hemmet. 

Kvalitativ med en tolkande och 

beskrivande riktning. Interventionen 

baseras av Andershed och Tenstedt 

teoretiska utgångspunkt. Manualen togs 

efter en workshop. Deltagarna var 

närståendevårdare över 18 år, förstod 

och kunna läsa svenska.  Samt ett 

palliativt team..  

Studien visare resultat både från hälso- 

och sjukvårdspersonal och 

närståendevårdare.  Deltagandet i 

interventionsgrupper såg som positivt. 

Interventionen gjorde så att de 

närstående var mer förberedda på vad 

palliativ vård innebar. Hälso- och 

sjukvårdspersonal upptäckte att arbetet 

med interventioner krävde både tid och 

engagemang. Interventionerna gav dem 

en ökad förståelse för de närståendes 

arbete. 
Titel: Development and evaluation of an 

intervention to support family caregivers 

of people with cancer to provide home-

based care at the end of life: A feasibility 

study 

Författare: Luker, K., Cooke, M., Dunn, 

L., Llyode-Williams, M., Pilling, M. och 

Todd, C. 

Tidsskrift: European journal of Oncology 

Nursing 

Årtal: 2014 

Syftet med studien är att få fram och 

utvärdera betydelsen av intervention. 

Samt ta del av närstående vårdares 

behov av praktisk information och 

vilket stöd de behöver när de vårdar en 

familjemedlem med cancer i livets slut. 

En pragmatisk utvärdering ligger till 

grund för att tydliggöra hur hälso- och 

sjukvården kan stödja de närstående 

vårdarna.   

Studiens design var indelad i två faser. 

Fas 1; 29 närstående vårdare intervjuades 

om vilka behov av praktisk information, 

stöd och hur informationen bör bli 

presenterad för dem. De föredrog ett 

häfte med information. Fas 2; i denna fas 

utvärderades informationshäftet av 31 

närstående vårdare och 14 distrikt 

sjuksköterskor. Ett validerat 

frågeformulär som behandlade 

närstående vårdares och vård-personals 

hälsa före och efter informationshäftet 

användes. Man intervjuade både 

närstående vårdare och sjuksköterskor. 

Kvantitativ data kodades genom skal 

manualer och analyserades av SPSSV20 

samt. Intervju data analyserad tematiskt 

Vårdarna var 31-82 år, patienterna var 

50-92 år. 23 stycken kvinnor och 8 

stycken män. 20 av dem vårdade en 

partner, 8 tog vårdade en förälder och 1 

vårdade sitt syskon. Närstående vårdarna 

var positiva till informationshäftet men 

hade önskat att fått ta del av det tidigare. 

De rapporterade att de kände sig mer 

positiva till vårdandet och mer lugna och 

kompetenta i sin vårdare roll. Distrikt 

sjuksköterskorna tyckte att häftet var 

användbart och mottog färre 

telefonsamtal från närstående vårdarna 

som hade fått informationshäftet. 

Titel: Factors Influencing Family 

Caregivers´ Ability to Cope With End-of-

Life Cancer Care at Home. 

Författare: Stajduhar, K., Marin Leigh, 

W., Barwich, D. och Fyles, G. 

Tidsskrift: Cancer Nursing 

Årtal: 2008 

Varför kan vissa närståendevårdare 

hantera situationen bättre än andra trots 

samma vårdbehov? 

Mixad metod. Sekventiell triangulering 

utgjorde ramverket för studien. Senare 

övergår studien till kvalitativ i form av 

tolkande/beskrivande för att på så vis 

närma sig syftet. Intervjuerna som 

utfördes var semistrukturerade. Data 

samlades in från en större pågående 

studie som berör hur närståendevårdare 

hanterar vård i livets slutskede.  

Deltagarna i studien skulle vara över 18 

Studiens resultat föreslog fem faktorer 

som gav närstående vårdarna stöd för att 

orka med; 1. Närstående vårdarnas 

förhållningssätt till livet. 2. Patientens 

upplevelse av sin sjukdom. 3. Patientens 

erkännande av den närstående som 

vårdare. 4. Kvalitén mellan patienten och 

närstående vårdaren. 5. Närstående 

vårdarens känsla att utföra säker vård. 

Resultatet gav viktigt information hur 
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år och engelskspråkiga, 

familjemedlemmen skulle ha en 

avancerad cancer med cirka sex månader 

kvar att leva. Instrumentet Palliative 

Performance Scale användes för att välja 

ut de närstående som skötte det mesta av 

vården kring patienten. 29 stycken  

deltagare valdes ut.   

 

hälso- och sjukvården bäst kunde ge stöd 

så att närstående vårdare orkar med. 

Titel: Meeting needs of family members 

of persons with life-threatening illness: A 

support group program during ongoing 

palliative care.  

Författare: Henriksson, A., Benziein, E., 

Ternestedt, B-M. och Andershed, B.  

Tidskrift: Palliative and supportive care 

Årtal: 2011 

 

Syftet med studien var att beskriva 

familjemedlemmars erfarenheter av 

innehållet, strukturen och 

förhållningssättet i en stödgrupp.  

Pilotprojekt i utvecklingsfas där en 

potentiell interventionsgrupp var utvald. 

Gruppen bestod av 29 stycken familje-

medlemmar till palliativa patienter under 

tiden de vårdar i hemmet.  Metoden för 

studien var kvalitativt beskrivande med 

intervjuer som grund för 

datainsamlingen. Datan analyserades 

utifrån en innehålls analys. 

 

Studiens resultat var att stödgrupper 

fungerade för familjemedlemmarna. 

Titel:  Next-of-kin caregivers in palliative 

home care-from control to loss of control.  

Författare: Munck, B., Fridlund, B och 

Mårtensson, J.  

Tidskrift: Journal of advance nursing 

Årtal: 2008 

 

Syftet var att beskriva 

närståendevårdares situation och hur de 

hanterar att vårda närstående vid 

palliativ vård i hemmet. 

En kvalitativ studie med en utforskande 

och beskrivande ansats där CIT används 

som ett verktyg för att samla information 

om beteenden vid kritiska incidenter. 

Nio närstående valdes strategiskt ut för 

intervju för att få en sociodemografisk 

data. Senast 18 månader efter förlusten 

av familjemedlemmen. 

 

Närståendevårdare beskrev att de ville 

behålla kontrollen genom att vara 

närvarande 24 timmar om dygnet samt 

vara stödjande och finnas där för 

patientens alla behov.  De närstående 

beskrev att de tappade kontrollen när 

hälso- och sjukvården inte fanns 

tillgängliga.    

Titel: Paticipant´s Experiences of a 

Support Group Intervention for Family 

Members During Ongoing Palliative 

Home Care  

Författare: Millberg,A,.Rydstrand, K., 

Helander, L och Friedrichsen, M.  

Tidskrift: Journal of palliative care  

Årtal: 2005 
 

Att belysa familjemedlemmars 

erfarenheter av att delta i en 

stödjegrupp vid palliativ vård i 

hemmet. 

Kvalitativ innehålls analys utgjorde 

metoden för studien. Familjemedlemmar 

över 18 år som kunde tala flytande 

svenska fick delta i studien.  Patienterna 

skulle vara inskrivna i det palliativa 

teamet och haft en cancer diagnos i minst 

tre månader. En grupp med totalt 13 

medlemmar startades och samtalen 

spelades vid fyra tillfällen. 22 

frågeformulär delades ut och 19 blev 

besvarade.   

Deltagarna upplevde en ökad kunskap av 

stödja närstående i hemmet vid palliativ 

vård och skulle rekommendera andra i 

samma situation att gå med i en 

stödgrupp. 
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Titel: Supporting older people with cancer 

and life-limiting conditions dying at 

home: a qualitaty study of patient and 

family caregiver experiences of Hospice at 

Home care.   

Författare: Jack, B., Mitchell, T., Cope, 

L. och O´brien, M.  

Tidsskrift: Journal of Advanced nursing 

Årtal: 2016 

Att undersöka patienter och närstående 

vårdares upplevelse och deras 

uppfattningar av hemsjukvård. 

En beskrivande kvalitativ metod 

utarbetad efter en naturalistiskt tolkande 

design. Semi strukturerade intervjuer. 

Datan analyserades och organiserades 

tematiskt. 25 närstående vårdare och sex 

patienter deltog i studien. Över 18 år och 

tala engelska. Patienter ska vara 

inskrivna i hemsjukvård. Exklusions 

kriterier: Patienter som förväntas gå bort 

inom ett par dagar, inte kan 

kommunicera och ta emot information.  

 

Holistiskt helhetstänk har en positiv 

inverkan emotionellt, psykosocialt, 

socialt och fysiskt mående.  

Titel: `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.   

Författare: Totman, J., Pistrang, N., 

Smith, S., Hennessey, S. och Martin, J. 

Tidsskrift: Palliative medicine 

Årtal: 2015 

Syftet med studien var att utforska 

emotionella utmaningar 

närståendevårdare möter. Samt deras 

upplevelser av hälso- och sjukvårdens 

olika professioner från ett existentiellt 

psykologiskt perspektiv. 

En kvalitativ studie. Intervjuerna som 

gjordes följde ett semi strukturerat 

format.  Data analyserades sedan med 

Yalom´s ramverk som består av fyra 

betingelser: Ansvar, isolering, död och 

meningsfullhet. Urvalet bestod av 

närståendevårdare där patientens död 

inträffat senast tre månader sedan. 

Minimum ålder 21 år, flytande engelska. 

15 stycken deltog i studien. 

Upplevelserna av att vara 

närståendevårdare och den professionella 

supporten var varierande. Hälso- och 

sjukvården var både till hjälp men även 

ett hinder i de närstående vårdarnas 

vardag. 

 
 


