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Sammanfattning    
När en patient vårdas palliativt i hemmet är det inte enbart patientens upplevelse som är 
betydande utan också närståendes. Palliativ vård innebär att bot inte längre finns att 
tillgå utan vården går ut på att lindra. Med närstående menas den eller de personer som 
patienten anser sig stå närmast och behöver således inte innebära blodsband. När den 
palliativa vården sker i hemmet innebär det att hemmet förändras även för den 
närstående. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva närståendes upplevelse när en 
familjemedlem får palliativ vård i hemmet. Det är en allmän litteraturöversikt enligt 
Fribergs (2017, ss. 141–152) riktlinjer. Vi valde att ta med både kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Resultatet bygger på tolv artiklar som analyserats och som 
resulterade i sex subkategorier som sedan sammanfördes till tre huvudkategorier. Det tre 
huvudkategorierna är: Att anpassa sig till förändrade livsvillkor, att hitta balansen 
mellan att vara närstående och vårdgivare och att samarbeta med den professionella 
vården. Resultatet påvisade att närståenderollen var komplex och innebar en upplevelse 
av nedsatt livskvalitet för den närstående. Det visade också på en förändrad relation 
mellan den närstående och den sjuka familjemedlemmen. I resultatet gick det att se att 
närstående upplevde en ökad stress om de inte kände delaktighet med den professionella 
vården. För närstående är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera deras behov av 
stöd och skapa en trygghet redan från början. Utifrån resultatets delar valde vi att lyfta 
fram frivilligt och ofrivilligt vårdande samt skapa delaktighet till diskussionen. 
Diskussionen handlade om närstående som tog på sig vårdgivarrollen frivilligt och 
ofrivilligt och vad det innebar för dem. Det togs också upp delar av närståendes 
upplevelse relaterat till stöd från professionella vården och hur det kan bidra till en 
förbättring för alla inblandade. 
 
 
Nyckelord: Palliativ vård, upplevelser, delaktighet, närstående, hemmet, 
närståendeperspektiv, vårdgivare 
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INLEDNING 
Det är uppskattningsvis 60 000 patienter som får palliativ vård i Sverige varje år 
(Palliativa registret 2018). Vården går över till ett palliativt skede när inget botemedel 
finns att tillgå och vården istället går ut på att lindra. Tiden som en patient får palliativ 
vård kan variera från år till veckor beroende på sjukdomens förlopp. Palliativ vård sker 
på sjukhus, hospice och i det egna hemmet med assistans från kommunen. När vården 
sker i det egna hemmet är det inte endast patientens livssituation som förändras utan 
även närståendes. Hemmet som innan varit en trygg och privat sfär förändras så 
patientens omvårdnadsbehov kan tillgodoses. Det är inte endast materiella förändringar 
som sker, främmande människor får också tillträde till hemmet vilket påverkar 
atmosfären. Det kan upplevas som skrämmande och ovant även fast dessa människor är 
professionella och är där i syftet att lindra lidande och ge omvårdnad. Dessutom riskerar 
förhållandet mellan patienten och de närstående att förändras. Att få palliativ vård i 
hemmet är en stor livsförändring och drabbar således inte enbart patienten utan även de 
närstående. Vårt intresse för att undersöka närståendes upplevelse i samband med 
palliativ vård väcktes då båda av oss har erfarenhet från detta och förstår att det kan vara 
mycket komplext för alla inblandade. Denna litteraturstudie utgår från ett 
närståendeperspektiv och den beskriver närståendes upplevelse av när en 
familjemedlem får palliativ vård i hemmet. 
 
 
BAKGRUND 
I Sverige dör årligen ca 90 000 personer varje år. De vanligaste dödsorsakerna är hjärt- 
och kärlsjukdomar och tumörsjukdomar (Socialstyrelsen 2018a). Av dessa får ca 60 000 
palliativ vård, där palliativa registret visar på att ca 11 % av dessa får specialiserad eller 
allmän palliativ hemsjukvård. Dessa siffror är tagna från år 2013–2017 och talar för att 
närmare 7000 personer får palliativ vård i hemmet. Under år 2017 var det 57 % av de 
närstående till patienten som var närvarande i dödsögonblicket (Palliativa registret 
2018). 
  
Baserat på ovanstående siffror är det högst troligt att hamna i en situation där det kan 
behövas ges omsorg till en nära familjemedlem som blivit sjuk, har en funktions-
nedsättning eller har nått hög ålder. Med familjemedlem i denna litteraturöversikt menas 
den som är sjuk och erhåller palliativ vård. I en studie gjord av Socialstyrelsen (2014, s. 
7) påvisas det hur närstående påverkas av omsorgsarbetet till sin familjemedlem.  De 
utgör en stor del av omsorgen till den sjuke och omsorgen kan vara föränderlig över tid. 
Tiden kan vara begränsad till någon månad eller pågå i år. Det finns ett samband mellan 
graden av påverkan på närstående och omsorgens omfattning. Det ger konsekvenser för 
hälsan, sysselsättningen, ekonomin och livskvaliteten. De närståendes omsorg kring en 
familjemedlem har fått ökad uppmärksamhet. Det har lett till att socialtjänstlagen har 
förstärkt kommunernas stöd till närstående, nationellt kompetenscentrum för 
anhörigfrågor har bildats och patient- och brukarföreningar uppmärksammar närstående 
i högre grad än tidigare (Socialstyrelsen 2014, s. 45).  
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Palliativ vård 
World Health Organisation definition på vad palliativ vård innebär är att skapa 
förutsättningar för att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående. Det kan 
uppnås genom att lindra patientens lidande genom att på ett tidigt stadie upptäcka och 
bedöma smärta, för att på bästa sätt kunna behandla smärtproblematiken. Lidandet 
behöver också lindras för både närstående och patient genom att ta hänsyn till de 
fysiska, psykosociala och andliga problem som kan komma att uppstå i samband med 
en livshotande sjukdom (World Health Organisation (WHO 2018). 
  
Av Nationella Rådet för Palliativ Vård (2018) beskrivs palliativ vård som lindrande 
vård då bot inte längre är möjligt. Förhållningssättet i omhändertagandet måste vara 
klart och medvetet för att kunna hjälpa både patient och närstående. Vårdfilosofin i 
palliativ vård är att kunna erbjuda en vård som är helhetsomhändertagande och målet är 
att kunna ge en bättre livskvalitet för den som är svårt sjuk. Det huvudsakliga målet är 
att lindra smärta samt symtom, men ska också kunna erbjuda psykologiskt, socialt och 
existentiellt stöd för både patient och närstående. Palliativ vård kan ske enligt patientens 
önskemål, vilket då kräver ett samarbete mellan olika yrkesgrupper för att skapa rätt 
förutsättningar för en god palliativ vård. Enligt en rapport från Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen 2018b s. 17), så bedöms inte palliativ vård att vara slut efter att 
patienten avlidit utan ska också inkludera efterlevandesamtal där närstående skall kunna 
få stöd och möjlighet att uttrycka ytterligare behov. 
 
Närstående 
Socialstyrelsen (2018c) beskriver närstående som en “person som den enskilde anser sig 
ha en nära relation till”. De beskriver vidare att ordet närstående är synonymt med 
“person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna”. I ett vårdvetenskapligt 
synsätt, enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118–119), är närstående de personer 
som patienten anser sig stå närmast och det behöver nödvändigtvis inte finnas ett 
blodsband. Dessa personer måste dock själva acceptera att bli betraktade som 
närstående till patienten. Den eller de som står närmast patienten nämns i termer som 
närstående, anhörig, familj eller släkt. I detta examensarbete har vi dock valt att enbart 
använda närstående. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, ss. 118–119) är ett 
patientfokuserat vårdande utgångspunkten inom vårdvetenskapen. Det betonas att 
vårdandet skall utgå från patientens perspektiv och uppfattning om sin livssituation, 
hälsa och ohälsa. Förhållningssättet utesluter inte de närståendes perspektiv utan det 
inkluderas i det patientfokuserade vårdandet. För de allra flesta patienter är närstående 
en viktig del i livet och speciellt vid sjukdom och ohälsa. De närstående kan få en viktig 
roll i vårdandet och vara en avgörande faktor för att patienten skall kunna uppleva 
välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 121). 
 

Hälsa och livskvalitet 
Enligt WHO (1948) definieras hälsa som att inte enbart ha avsaknad av sjukdom och 
funktionsnedsättning, utan att vara i ett tillstånd av fullständigt fysiskt, socialt och 
psykiskt välbefinnande. Hälsa är ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen och syftar 
till att förstå vad hälsa innebär för individen. Begreppet hälsa grundar sig i 
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livsvärldsteorin om varje persons upplevelse och erfarenhet av hälsa. För att beskriva 
vad som innebär att uppnå hälsa ur livsvärldsperspektivet talas det om känsla av jämvikt 
till sina medmänniskor och till livet i övrigt och en känsla av inre balans. Upplevelsen 
av hälsa är inte densamma för alla människor utan är olika för alla individer och är 
därför mångdimensionell. Hälsan är föränderlig och beror på individens aktuella 
livssituation (Ekebergh 2015, s. 28). Då hälsan aldrig är konstant, utan relativ och i 
rörelse så skriver Arman (2015, s 39) om att hälsan är i rörelse mellan aktuell hälsa och 
potentiell hälsa. Den aktuella hälsan speglar nuvarande hälsa och potentiella hälsan så 
bra som är möjligt att må med största känsla av välbefinnande. Hälsan i rörelse beskrivs 
som mellan tre olika nivåer; hälsa som “görande”, som “varande” och som “vardande”. 
Människans upplevelser av olika problem, behov och begär ses som ett uttryck för 
denna rörelse (Eriksson 2015, s. 59). Välbefinnande kan bidra till ökad känsla av hälsa 
med att till exempel få möjlighet att göra saker som man mår bra av, som att laga mat, 
läsa en bok eller gå ut och gå. Enligt Ekeberg (2015, ss. 30–32) kan de personer som 
klarar av att göra allt som de vill också beskriva sig ha avsaknad av hälsa. Ett gott liv är 
inte alltid detsamma som att känna hälsa. Sjuksköterskan utgör en viktig roll i att stärka 
patientens tilltro till sin egen förmåga för att på så sätt öka välbefinnande och graden av 
hälsa. 
  
Enligt Nordenfelt (2004, s. 11) är livskvalitet något som är svårt att förklara. Det på 
grund av att det upplevs som individuellt och innehåller många olika dimensioner. 
Livskvalitet beskrivs av de flesta socialforskare som ett antal begrepp som går att 
definiera likt en välbefinnandeskala. Dessa begrepp är främst koncentrerade till att 
beskriva en persons välbefinnande, harmoni, tillfredsställelse och lycka (Nordenfelt 
2004, s. 11). Brülde (2009, s. 60) beskriver en teori om att lycka är sammanhörande 
med livskvalitet. Där förklaras att en persons livskvalitet är beroende av hur lycklig 
denna är. Lyckoteorin är realistisk då livskvaliteten förbättras avsevärt beroende på om 
människan mår bra eller gör bra saker i sitt liv. Nordenfelt skriver att för att kunna 
förklara vad livskvalitet är, så krävs det att den mäts på både subjektiva och objektiva 
förhållanden i en enskilds människas eller en grupp människors liv. Till den subjektiva 
delen hör människans upplevelser av yttre situationer och dels sinnesstämningen i 
allmänhet. Till den objektiva delen räknas hälsostatus, yrke, bostadssituation och 
familjesituation. Livskvalitet hör starkt samman med begreppet välbefinnande och den 
miljö som människan lever i påverkar starkt graden av välbefinnande. Det kan påverka 
oss både psykiskt och fysiskt, långsiktigt och kortsiktigt. Om ett yttre tillstånd påverkar 
välbefinnandet positivt kommer vi att kunna kalla det för välfärd som också motsvarar 
de objektiva livsstilsvillkoren som nämnts ovan (Nordenfelt 2004, ss. 12, 35) 
  

Lidande 
Som Eriksson (2015, s. 9) skriver är lidandet en självklar del av livet och går inte att 
undgå. Lidandet är allt igenom något ont och tillför i sig ingen mening, men genom att 
människan tar sig igenom ett lidande kan lidandet tillskrivas en mening. Arman (2015, 
s. 38) beskriver lidande som en del av att kunna uppnå helhet i sin hälsa. Utan lidande 
kan inte full hälsa uppnås eftersom dessa begrepp är förenliga med varandra. Lidandet 
går inte att utesluta eftersom det är en väsentlig del av livet och hör till människans 
normala utveckling. Däremot kan lidandet lindras genom stöd från andra för att på sikt 
kunna uppnå sin potentiella hälsa. Medlidande är ett begrepp som är nära besläktat med 
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lidande. Det betyder att ha förmåga att lida med någon annan. Inom vårdvetenskapen 
ses medlidande som en etisk akt där vårdaren tar ansvar för patienten (Eriksson 2015, 
ss. 53–54). Vården har sedan länge haft som grund att lindra lidande och Eriksson 
(2015, s. 53) beskriver det som att medlidande är det som utgör grunden till det sanna 
vårdandet. Enligt Brülde (2009, s. 24) beskrivs lidande som motsatsen till lycka och är 
definierad till det som får människan att känna nedstämdhet och obehag. 
  
Begreppet lidande är en bra sammanfattning av vad många patienter upplever och ordet 
patient kommer ursprungligen ifrån och betyder ”en som tålmodigt lider”. Lidande kan 
förklaras som destruktivt och svårt, men också som meningsbärande. Genom lidandet 
kan en väg till utveckling skapas och det kan på så vis blir något som för personen 
framåt. Försonas människor med sitt lidande och accepterar det oundvikliga i lidandet 
så förlorar lidandet makten över människan (Arman 2015, ss. 39–40). Att uppleva hälsa 
är i helhet också en förening med lidande och är därav en naturlig del av livet. Ett 
outhärdligt lidande kan på så vis hämma människan från att växa (Eriksson 2015, s. 59). 
 
  
PROBLEMFORMULERING 
Då närmare 60 000 människor i Sverige erhåller palliativ vård är det högst troligt att 
någon gång i livet befinna sig som närstående till en familjemedlem som är palliativ. Då 
det i palliativ vård inte längre finns något som botar, väcks frågor om hur livskvaliteten 
kan upprätthållas för både patient och närstående. Både den palliativa och 
vårdvetenskapliga vårdfilosofin utgår från patientens perspektiv där vården skall utgå 
från patientens önskningar och behov. I patientperspektivet ingår också närstående och 
deras behov. Att vara närstående till någon som drabbats av en obotlig sjukdom kan 
leda till att hälsan och behoven förändras, vilket behöver uppmärksammas. Livskvalitet 
och hälsa påverkas av så väl inre som yttre faktorer och erfars olika för alla. Hur 
livskvalitet, hälsa och lidande erfars grundar sig enligt livsvärldsteorin på tidigare 
erfarenhet och upplevs olika för alla människor. Därför är det en utmaning för 
sjuksköterskan att anpassa vården utifrån de personer hon möter.  
 
När någon drabbas av en obotlig sjukdom är det således inte enbart denna persons 
livsvärld som förändras utan även de närståendes. Med detta examensarbete vill vi 
beskriva närståendes upplevelser när en familjemedlem får palliativ vård i hemmet. 
Genom att belysa närståendes perspektiv kan det generera i ökad kunskap för 
vårdpersonal om deras upplevelser kring palliativ vård. Kan ökade kunskaper om 
närståendes upplevelser medföra att insatser sätts in i ett tidigare skede och på så sätt 
minskar risken att de får en nedsatt livskvalitet? Kan det även vara så att ökade 
kunskaper om deras upplevelser förhindrar ett onödigt lidande både för patienten och 
den närstående och då på sikt även kan stärka deras hälsa? 
 
SYFTE 
Syftet var att beskriva närståendes upplevelser när en familjemedlem vårdas palliativt i 
hemmet. 
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METOD 
Vårt examensarbete är en allmän litteraturöversikt baserad på Friberg (2017, ss. 141–
152). Examensarbetet utgår från tidigare forskning inom valt ämne för att skapa en 
beskrivande översikt om ett specifikt fenomen. I en allmän litteraturöversikt används 
både kvantitativ och kvalitativ forskning (Friberg 2017, ss. 142–143). Vårt 
examensarbete har utgått från kvalitativ och kvantitativ forskning.   
 

Litteratursökning 
Litteratursökningen gjordes i två databaser, Cinahl och Medline. Sökningarna skedde i 
dessa databaser på grund av deras inriktning mot omvårdnad, hälso-och sjukvård samt 
medicin. Sökorden för att få fram relevanta artiklar utgick från uppsatsens syfte. 
Sökorden som användes i Cinhal var: Hospice Care, Palliative Care, Terminal Care, 
Hospice and palliative Nursing, Home Nursing professional, Home Health Care, 
Family och professional-family relations. I Medline användes följande sökord: needs or 
support or requirement or care, care at home, Family Nursing, Family, Terminal Care, 
Hospice Care och Palliative Care. Olika sökord användes i databaserna på grund av att 
databaserna använde sig av olika headings vilket ledde till att vissa ord inte gav några 
resultat. ökningarna avgränsas med årtal 2008–2018, peer reviewed och i Cinahl med 
Exclude Medline records. 
 
När resultatet av sökningarna gicks igenom exkluderades artiklar som utgick från 
patient- och sjuksköterskeperspektiv, palliativ vård på sjukhus eller hospice, barn som 
fick palliativ vård samt artiklar där närstående var under 18 år. Artiklarna som valdes 
att ta med i litteraturstudien har genomgått etisk prövning och följer de etiska riktlinjer 
som finns enligt Vetenskapsrådet (2017). Vi var noga med att kontrollera att urvalet var 
tydligt beskrivet och hur forskarna hade resonerat kring det. Det kontrollerades också 
att deltagarna hade fått information om studien och hur den eventuellt hade kunnat 
påverka dem. 

  
Sökningarna ledde till 31 artiklar i Cinahl och 260 i Medline. Av dessa lästes 180 
abstracts och 10 artiklar valdes ut som stämmer överens med syftet och utgör 
datainsamlingen för denna litteraturstudie. Referenserna i dessa artiklar genomsöktes 
efter ytterligare artiklar, varav fyra hittades. Två av dessa artiklar valdes bort vid 
noggrannare granskning då de inte besvarade vårt syfte. Efter totalt urval av artiklar 
valdes 12 stycken för fortsatt bearbetning av materialet. För utförlig beskrivning av 
sökhistorik se bilaga 1. 
  

Dataanalys 
De 12 utvalda artiklarna lästes flertalet gånger för att få en känsla av helheten. Därefter 
granskades de olika delarna mer ingående för att garantera att artiklarna var av god 
kvalitet. Granskningen för att säkerställa kvaliteten utfördes genom att användning av 
Fribergs (2017, ss. 46, 187) granskningsfrågor. Vid granskningen letades också efter 
likheter och skillnader mellan de olika artiklarna relaterat till syftet. Detta gjordes för att 
kunna urskilja olika kategorier och skapa en ny helhet baserat på likheterna och 
skillnaderna mellan de olika artiklarna. För oss var det viktigt att granska artiklarna med  
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objektivitet för att inte riskera att påverka resultatet med en subjektiv synvinkel. För att 
sammanställa artiklarna mer överskådligt togs det hjälp av Fribergs översikt av 
analyserad litteratur (2017, s. 47) (Bilaga 2). 
  
Resultatdelen i varje artikel lästes enskilt om och om igen för att få en bra förståelse för 
det. Detta gjordes för att sedan tillsammans se om resultatdelen uppfattats på ett 
liknande sätt. Det som upplevdes som viktigt för vårt syfte markerades och antecknades. 
Därefter söktes resultatet igenom gemensamt för att kunna hitta de meningsbärande 
enheterna. Dessa skrevs sedan ner för att lättare kunna få en översikt över enheterna 
som hör ihop och därefter bilda olika kategorier. Utefter det kunde vi föra samman olika 
enheter som hörde ihop och där det framkom sex subkategorier och tre huvudkategorier. 
Slutligen skapade vi en ny helhet i vårt resultat som har sin grund i de olika 
kategorierna.  
 
 
RESULTAT 
Syftet med examensarbetet var att beskriva närståendes upplevelse när en 
familjemedlem vårdas palliativt i hemmet. Resultatet som följer kommer presenteras i 
tre huvudkategorier och sex subkategorier (figur 1). 
  
Figur 1 
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Att anpassa sig till förändrade livsvillkor 
Att vårda en familjemedlem palliativt i hemmet kan innebära stora påfrestningar för den 
närstående som hamnar i en vårdgivande roll. Enligt Kenny, Hall, Zapart och Davis 
(2010) riskerar närstående att få sämre psykisk, fysisk och social hälsa. Forskarna 
uppger att hela 35 % av 178 närstående har fått försämrad hälsa av att vara i en 
vårdande roll. Vissa närstående tog på sig rollen som vårdgivare utan närmare 
eftertanke även fast det innebar att deras eget liv under denna period blev åsidosatt 
(Robinson, Pesut & Bottorff 2012). Andra närstående kände det som en skyldighet att ta 
hand om sin familjemedlem och kunde uppleva tvivel och känna ångest över att axla 
rollen (Linderholm & Friedrichsen 2010). 
  

Förändrad livskvalitet 
När närstående levde med en familjemedlem som var palliativ innebar det nästan alltid 
att de ständigt måste vara tillgängliga. De upplevde det som att de var tvungna att hela 
tiden kontrollera att deras familjemedlems tillstånd inte försämrades. Att dessutom bära 
på allt ansvar för övriga livet, så som barnen, städning, matlagning och arbete skapade 
känsla av otillräcklighet (Robinson, Pesut & Bottorff 2012; Totman, Pistrang, Smith, 
Hennessey & Martin 2015). Enligt Ishii, Miyashita, Sato och Ozawa (2012) svarade 
många närstående på att det var svårigheter med att vårda i hemmet relaterat till att den 
sjuka familjemedlemmens behov blev prioriterade. En närstående uttryckte att allt 
kretsade kring patienten oavsett vad det handlade om. Med det menas att deras eget 
behov fick bli bortprioriterade för att fullständigt kunna möta patientens behov. 
Carlander et al. (2010); Robinson, Bottoff, McFee, Bissell och Fyles (2017); Totman et 
al. (2015); Ward-Griffin, Mcwilliam och Oudshoorn (2012) skriver att det också gällde 
om vad patienten hade för önskningar. Närstående ville till varje pris möta deras 
känslomässiga önskningar och uppfylla dem. Det gjorde också att de tvingades vara 
närvarande då det var familjemedlemmens önskan. Resultatet av att de alltid 
bortprioriterade sina egna behov var att de också ignorerade sina egen hälsa vilket i sig 
skapade egna hälsoproblem. 
  
Funk, Stajduhar och Cloutier-Fisher (2011); Ishii et al. (2012); Robinson, Pesut och 
Bottorff (2012); Robinson et al. (2017); Totman et al. (2015); Ward-Griffin, Mcwilliam 
och Oudshoorn (2012) beskriver att närstående anpassade sitt eget liv helt efter 
familjemedlemmens hälsosituation och bortprioriterade sina egna behov. Fokus på det 
egna livet skiftade nu till att rikta uppmärksamheten mot den sjukes behov, vilket ibland 
gjorde det svårt att lämna hemmet. Detta resulterade många gånger i att närståendes 
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karriär fick ta ett steg tillbaka och ekonomin blev lidande. Det blev också en 
omställning för dem med att kunna fortsätta sköta sitt jobb som förut vilket bidrog till 
ökad stress och känslor av otillräcklighet. Kenny et al. (2010) påvisar att närstående 
som befann sig i en vårdande roll hade en sämre social situation. Det i sin tur orsakade 
att närstående hade en sämre koppling till det vanliga livet. De upplevde då känslor av 
isolering och ett utanförskap (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt 2011; 
Ishii et al. 2012; Linderholm & Friedrichsen 2010). Några av dem upplevde en 
minskning i kontakten från sina vänner vilket i sig skapade känslor som ilska gentemot 
omvärlden. De upplevde sig själva som osynliga för vänner och bekanta och önskade att 
fler skulle uppmärksamma att även deras behov behövde bli tillgodosedda (Ward-
Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012).  
 

Förändrad hälsa och ökat lidande 
Närståenderollen beskrivs av Ishii et al. (2012) som en roll som kan innebära många 
svårigheter och belastningar. Med det menas att närstående upplever ett ökat lidande 
och minskat välbefinnande. Närstående uppvisade höga nivåer av psykisk stress i 
samband med palliativ vård i hemmet och otillräckligt socialt stöd. Därav uppkom 
symtom som ångest och depression (Götze et al. 2016, Ishii et al. 2012; Robinson, Pesut 
& Bottorff 2012). De fick minskad sömn då mycket av deras tid upptogs av tankar på 
hur familjemedlemmen mådde och att de kände ett behov av att kontrollera om denna 
fortfarande levde. Sömnproblem uppstod också då de var hängivna familjemedlemmen 
dygnet runt och såg till att alla deras behov blev tillgodosedda. I samband med den 
vårdande rollen uppstod även fatique hos de närstående (Ishii et al. 2012; Jack, O’Brien, 
Scrutton, Baldry & Groves 2015; Kenny et al. 2010; Robinson, Pesut & Bottorff 2012; 
Robinson et al. 2017; Totman et al. 2015; Ward-Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 
2012). Om de närstående blev erbjudna hjälp var det vanligt att de fick skamkänslor för 
att de ville ha en paus från sin roll och spendera tid på sig själva (Jack et al. 2015). Det 
förekom att närstående också upplevde känslor som skuld och ilska gentemot den sjuke 
familjemedlemmen (Carlander et al. 2011; Funk, Stajduhar & Cloutier-Fisher 2011; 
Ward-Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012). 
 
Det ständiga med att alltid vara närvarande och sätta familjemedlemmens behov framför 
sina egna tärde på närstående som uttryckte att de inte kände igen sig själva. Tröttheten 
och spänningarna resulterade i känslor av otillräcklighet. De hade också svårigheter att 
separera sina egna känslor ifrån det som familjemedlemmen kände. Det finns känslor 
som enligt den närstående inte är accepterade att känna, så som att vara uttråkad eller 
rastlös. Dessa känslor inföll dock emellanåt när den sjuke familjemedlemmen blev allt 
mer omedveten om omvärlden och den närstående längtade efter att återgå till ett mer 
socialt liv (Carlander et al. 2011; Ishii et al. 2012; Totman et al. 2015; Ward-Griffin, 
Mcwilliam & Oudshoorn 2012). Närståendes upplevelser av att en familjemedlem får 
palliativ vård i hemmet är förknippat med sämre mental hälsa. Vissa närstående 
uttryckte känslor av bitterhet och uppgivenhet mot situationen (Ishii et al. 2012).  

Att hitta balansen mellan att vara närstående och vårdgivare 
Att hitta en balans mellan att vara närstående och vårdgivare är inte alltid något som är 
lätt att hantera. Många närstående kämpar med att alltid vara tillgängliga och samtidigt 
inte kväva sin sjuke familjemedlem (Ward-Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012). Att 
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vara vårdgivare kräver också en viss kunskap vilket de närstående inte alltid hade. Trots 
det utförde de närstående det som krävdes för sin sjuke familjemedlem och med en vilja 
att kunna uppfylla deras sista önskan om att få dö hemma (Linderholm & Friedrichsen 
2010). Med förändrade roller, förändrades också relationen dem emellan. Det blev 
kämpigt att ta sig an det intima vårdandet för sin familjemedlem och samtidigt behålla 
en normal relation (Totman, et al. 2015). 
 

Rollen som vårdgivare 
Då närstående blir vårdgivare för en familjemedlem är det enligt Linderholm och 
Friedrichsen (2010); Robinson, Pesut och Bottorff (2012); Ward-Griffin, Mcwilliam 
och Oudshoorn (2012) med anledning av det var en självklarhet och inget som behövde 
diskuteras fram. Det framgår genom att de närstående ansåg det som ett inre begär att få 
vara närvarande och tillgänglig när familjemedlemmen befann sig i ett palliativt skede. 
De tog på sig rollen frivilligt utan att tänka på konsekvenserna. Det gjordes för att det 
ansågs vara en skyldighet gentemot sin familjemedlem, även om rollen som vårdgivare i 
sig innebar vissa tvivel och gav dem ångest. Detta innebär även att de var tvungna att 
vara fysiskt närvarande hela tiden. Linderholm och Friedrichsen (2010); Robinson, 
Pesut och Bottorff (2012) skriver även att det fanns de närstående som upplevde det 
som att de hade outtalade förväntningar på sig från familjemedlemmen där de utan att 
ifrågasätta skulle axla rollen som vårdgivare. Vissa närstående beskrev det som att det 
fanns en stark drivkraft att få vara den enda som vårdade sin familjemedlem och allt 
fokus låg på det. 
  
Att vara närstående och samtidigt vårda är dock relaterat med vissa svårigheter. Det rör 
främst familjemedlemmens aktuella tillstånd, smärthantering och resultatet av att vara 
vårdgivare (Ishii et al. 2012). Vårdgivarrollen innebar att de tog på sig mycket ansvar 
både vad gäller familjemedlemmens hälsa och sysslor som behövde utföras i hemmet. 
Det innebar också att de närstående var villiga att göra vad som krävdes för deras sjuka 
familjemedlem, som att vara tillgänglig dygnet runt (Robinson et al. 2017; Ward-
Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012). Att ta på sig ansvaret för att se till så att 
familjemedlemmen kunde delta i de dagliga momenten var också något som de gjorde. 
Att vara näst intill som en sjuksköterska för patienten var både svårt och krävande och 
resulterade i både rädsla och ångest. De närstående upplevde det som svårt att hamna i 
situationen där de behövde kunna allt medicinskt. Vissa upplevde känslor av att de inte 
alls ville utföra vissa moment på sin familjemedlem, som att ge injektioner, trots att de 
blev tvungna att göra det. De upplevde det också som jobbigt med att utföra den intima 
vården för sin familjemedlem (Carlander et al. 2011; Linderholm & Friedrichsen 2010; 
Robinson, Pesut & Bottorff 2012). Det framkom dock att de närstående som hade 
tidigare vårderfarenhet anpassade sig lättare till rollen som vårdgivare och kunde då ta 
på sig fler uppgifter kring familjemedlemmen (Robinson, Pesut & Bottorff 2012). 
Närstående tvingades dagligen till att fatta beslut om den sjukes välmående och hälsa. 
Det resulterade i en känsla av att familjemedlemmens liv var beroende av deras beslut. 
Många kände sig därför ensamma och utlämnade i sin roll som vårdgivare (Linderholm 
& Friedrichsen 2010; Robinson et al. 2017; Totman et al. 2015). Därav uttryckte vissa 
närstående ett behov av vila från vårdgivarrollen och uppskattade kompetensen och 
närvaron av sjuksköterskan (Jack et al. 2015; Jack et al. 2016; Robinson, Pesut & 
Bottorff 2012). Det framkommer dock att en del närstående kände skam över att inte 
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orka med rollen som vårdgivare vilket resulterade att de inte tog emot hjälp från andra. 
De ville ta hand om patienten själv och nekade stundtals även hjälp från sjuksköterskan 
(Jack et al. 2016; Robinson, Pesut & Bottorff 2012).   
  

Relationen mellan närstående och den sjuke familjemedlemmen 
När närstående lever med en familjemedlem som vårdas palliativt innebär det ofta att de 
hamnar i en vårdande roll (Carlander et al. 2011; Funk, Stajduhar & Cloutier-Fisher 
2011; Jack et al. 2015; Linderholm & Friedrichsen 2010; Robinson, Pesut och Bottorff 
2012; Totman et al. 2015; Ward-Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012). Det innebär 
att relationen mellan dem tenderar att förändras på ett eller annat sätt. De som levde 
tillsammans med en familjemedlem som var palliativ uttryckte att relationen mellan 
dem blev väldigt värdefull. Speciellt i samband med att de var medvetna om att tiden 
som de hade ihop var begränsad. Närstående kände sig lyckliga för att de fick spendera 
den sista tiden tillsammans och såg till att utnyttja tiden väl med att bara vara där för 
varandra. De närstående fick en känsla av trygghet av att familjemedlemmen 
spenderade sin sista tid hemma och att de fick vara delaktiga i det. Närstående ville få 
chansen att ge tillbaka för allt de själva fått genom livet och att de nu kände sig 
privilegierade att få möjlighet att göra det genom att vårda dem i hemmet. Med 
vetenskapen om att deras tid tillsammans var begränsad uppskattade närstående tiden 
tillsammans och gjorde det bästa av det. Det innebar att göra mer för sin familjemedlem 
än vanligt, som ledde till en fördjupad relation mellan dem (Totman et al. 2015; Ward-
Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012).  Linderholm och Friedrichsen (2010) förklarar 
det som att de närstående kände det som meningsfullt att kunna dela lidandet med sin 
sjuke familjemedlem och några närstående upplevde en större samhörighet efter att ha 
fått vara delaktiga i vårdandet. 
  
Att vårda och samtidigt ha fokus på själva vårdandet gör dock att det är svårt att “bara” 
vara en närstående och ha en normal relation till den sjuka familjemedlemmen. Det 
innebar att det uppkom en känsla av distans mellan dem då närstående inte kände sig 
berättigade till att få visa sina känslor inför sin sjuke familjemedlem. De kände sig 
tvingade att uppvisa styrka och inge känsla av säkerhet och därav dölja känslor som 
ilska och osäkerhet (Linderholm & Friedrichsen 2010; Ward-Griffin, Mcwilliam & 
Oudshoorn 2012). Att bli en vårdare betydde att relationen blev tvungen att förändras då 
det innebar nya åtaganden för den närstående som inte alltid var lätta att hantera. 
Närstående fick omvärdera relationen med familjemedlemmen för att rollen som 
vårdgivare innebar att beträda områden som de normalt inte gör. Relationen var präglad 
av att de kände sig ansvariga för att möta sin familjemedlems sista önskningar kring hur 
vården i slutskedet skulle ske (Carlander et al. 2011; Totman et al. 2015). 
  

Att samarbeta med den professionella vården 
Närstående upplever att sjuksköterskans erfarenhet och kunskap har stor betydelse för 
kvalitén på vården och för att patienten och de närstående skall känna förtroende för att 
deras val och önskningar respekteras (Jack et al. 2016). Sjuksköterskans förmåga att 
kommunicera har betydelse för relationen med patienten och dennes närstående. Vid en 
god vårdrelation där det fanns en öppen kommunikation var det lättare att ha 
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diskussioner om sådant som kan vara känsligt att prata om som exempelvis döden (Jack 
et al. 2016). 
  

Betydelsen av delaktighet 
Närstående upplevde att de, av vårdpersonal, inte fick tillräckligt med information kring 
sin familjemedlem. Detta gjorde att de kände sig utanför och inte delaktiga (Ward-
Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012). I Funk, Stajduhar och Cloutier-Fisher (2011) 
studie framgår det att de närstående upplever större delaktighet beroende på vilken 
information de får av sjuksköterskan. Informationen gäller såväl vårdandet som vilken 
vård och hjälpmedel som de har rätt till. Vidare beskriver de att utebliven information 
kan leda till att de närstående inte ber om hjälp eftersom de inte vet vad de skall be om. 
Närstående beskrevs av Robinson, Pesut och Bottorff (2012); Linderholm och 
Friedrichsen (2010) som att de var i behov av starkt stöd från sjuksköterskan vad gällde 
deras kunskapsnivå kring vårdandet. Många gånger visade sig dock stödet till de 
närstående ges för sent angående insatser för patienten. Det ledde till ökad stress då de 
inte fick möjligheten att göra det bästa för sin familjemedlem. När det uppstod problem 
kring detta och när de närstående inte fick den vägledning de behövde uppstod en 
frustration eftersom de kände sig förbisedda och utanför. De saknade tydlig information 
om vad som förväntades av dem, dels som närstående och dels i en vårdgivande roll.  

Närstående önskade få bli mer involverade i vårdandet och bli mer medvetna om vad 
som hände kring familjemedlemmen. (Linderholm & Friedrichsen 2010; Ward-Griffin, 
Mcwilliam & Oudshoorn 2012).  Om vårdpersonal kommunicerar med närstående om 
patienten ger detta förutsättningar för en bra palliativ vård. En öppen kommunikation 
leder till att de närstående får en positiv upplevelse av vården. En sjuksköterskas 
förmåga att kommunicera har en stor betydelse för hur vården upplevs och för att skapa 
en god vårdrelation. Närstående efterfrågar ett fungerande vårdsystem där 
kommunikationen är en stor del. Med bra kommunikation med övriga vården kunde 
närstående känna ett förtroende för att det bästa för patienten gjordes och de behövde 
inte fokusera på att annat än sin familjemedlem (Jack et al. 2016; Robinson et al. 2017).   
 

Relationen med sjuksköterskan 
Relationen mellan sjuksköterskan och de närstående hade betydelse och påverkade de 
närståendes välmående.  En god och öppen relation mellan sjuksköterskan och de 
närstående resulterade i ett bättre psykiskt mående för de närstående och underlättade 
deras roll som vårdgivare till sin sjuke familjemedlem. Vetskapen av att sjuksköterskan 
hade de närståendes hälsa och behov i åtanke och det ansågs som viktigt, hade stor 
betydelse för de närstående välmående (Linderholm & Friedrichsen 2010; Jack et al. 
2016; Totman et al. 2015). Det var även närstående som upplevde att de kände sig 
granskade av sjuksköterskan och därför blev obekväma i sin roll som närstående. När 
relationen mellan närstående och sjuksköterskan inte fungerade optimalt upplevde de att 
ansvaret för vårdandet ökade. Det kunde i sig leda till att de avsa sig besök från 
sjuksköterskan. När sjuksköterskan inte uppmärksammade deras okunskap eller 
osäkerhet kring vårdandet resulterade det i att de kände förbisedda och bortglömda 
(Funk, Stajduhar & Cloutier-Fisher 2011; Linderholm & Friedrichsen 2010; Jack et al. 
2015; Robinson et al. 2017) 
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Att de närstående har någon att dela ansvaret för vården och omvårdnaden med hade 
stor betydelse för deras upplevelse. Att kunna dela ansvaret med sjuksköterskan 
underlättade situationen för dem och skapade trygghet. De närståendes situation 
underlättades av att det fanns någon att diskutera med när beslut om vården och 
omvårdnaden kring den sjuke familjemedlemmen skulle fattas. De närstående upplevde 
också att deras situation förbättrades av att få bekräftat av sjuksköterskan att de gjorde 
så gott de kunde. Besöken från sjuksköterskan underlättade deras vardag och det 
medförde att de orkade fortsätta vårda sin familjemedlem då de kunde få en paus från 
den vårdande rollen. De närstående lärde sig hjälpfulla tekniker som underlättade 
vårdandet genom att observera när sjuksköterskan arbetade. Därför var det viktigt med 
delaktighet i sjuksköterskans närvaro. Närstående fick då bättre självförtroende och de 
upplevde att de utförde en bättre vård för sin familjemedlem (Ishii et al. 2012; 
Linderholm & Friedrichsen 2010; Robinson, Pesut & Bottorff 2012; Totman et al. 2015; 
Ward-Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 2012). 
  
 
  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård 
i hemmet. Examensarbetet är en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2017, ss. 141–
152) riktlinjer. Valet att utföra en litteraturstudie gjordes då vi ansåg att tiden inte räckte 
till för att göra en fullgod empirisk studie inom området. Inom ämnet palliativ vård 
fanns det mycket material att hitta ur båda databaserna. När det sedan började sökas ur 
ett närståendeperspektiv upptäcktes det att urvalet blev mer begränsat. Det med 
anledning av att mycket forskning ur ett närståendeperspektiv utfördes i slutet på 1900-
talet och början av 2000-talet. Den forskning som gjorts senare har mer syftat till att 
undersöka sjuksköterskans perspektiv av palliativ vård. Många av de artiklar som fanns 
syftade också till att förklara föräldrarnas upplevelse om barn i palliativt skede. Därför 
infördes exklusionskriterierna med att inte ta med artiklar som syftar till att beskriva 
upplevelser för någon under 18 år. Där med blev urvalet mindre än förväntat. De artiklar 
som hittades beskriver till största del närstående upplevelse av att vårda sin 
familjemedlem palliativt. Det återspeglas i resultatdelen i examensarbetet, där mycket 
fokus hamnar på den vårdande rollen. 
 
Av de artiklar som hittades var åtta kvalitativa, tre kvantitativa och en både kvalitativ 
och kvantitativ. Då studier som var av god kvalitet kunde hittas med både kvalitativ och 
kvantitativ forskningsmetod bidrog det till att resultatdelen blev mer utförlig. Detta för 
att olika forskningsmetoder kan bidra till att skapa en mer beskrivande helhet och få 
fram olika nyanser i resultatet. Till största delen användes kvalitativ forskning då enbart 
kvantitativa hade kunnat begränsa resultatet. De artiklar som används till 
examensarbetet var relevanta till det valda syftet, vilket då kunde ge oss ett mer 
tillförlitligt resultat. 
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I examensarbetet valdes att ta med artiklar från olika länder på grund av att det var svårt 
att hitta artiklar som berörde vårt syfte med endast svenskt ursprung. Det resulterade i 
att vi fick ta del av vissa kulturella skillnader. Dessa skillnader rörde sig främst om hur 
sjukvården bedrevs, men även om hur närståendes och patients inställning till palliativ 
vård var. Det kan ha försvårat tolkningen då ingen av oss är direkt bekant med hur vård 
bedrivs i andra länder. Vi relaterar direkt till hur vård i Sverige bedrivs och har svårt att 
veta vad som är brukligt i andra länder. När artiklarna granskades gemensamt tolkades. 
resultaten likvärdigt, vilket både kan vara till fördel och nackdel för resultatet. Det kan 
ge ett starkare resultat, men det kan också begränsa det och göra det snävare. 
 
Vid dataanalysen så låg svårigheterna på att hitta lämpliga kategorier då artiklarna som 
valdes innehöll mycket information som vi ansåg var relevant för syftet. Det var till viss 
del svårt att kategorisera vissa av begreppen då många av dem hörde samman och föll 
över i varandras kategorier. Att arbeta utifrån Fribergs (2017) metod ansåg vi stundtals 
vara svårt då somliga delar var otydligt skrivna och gav liten förståelse för hur det 
skulle utföras. Analysdelen enligt Friberg (2017) var svårtolkad och gav läsaren som 
inte hade förkunskaper svårt att greppa hur kategorierna skulle framkomma på ett 
korrekt sätt och hur en ny helhet skulle kunna skapas. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet resulterade i tre kategorier och sex subkategorier. Resultatet beskriver de 
livsförändring som de närstående upplever och hur relationen till den sjuke påverkas. 
Det beskrivs i resultatet hur närstående upplever att de frivilligt eller ofrivilligt vårdar 
den sjuke samt känner ett stort ansvar över vården för den sjuke familjemedlemmen. 
Det framkom också att relationen till sjuksköterskan påverkar närståendes välmående. 
 
I diskussionen kommer några få delar av resultatet, som anses vara betydelsefulla för att 
förbättra förståelsen för närstående, att tas upp. De fynd som kommer diskuteras mer 
ingående är frivillig eller ofrivillig vårdgivare och skapa delaktighet. Dessa delar 
innehåller aspekter som är viktiga att uppmärksamma vad gäller etik, livsvärld och 
delaktighet. 
 

Frivillig eller ofrivillig vårdare 
En stor del av den närståendes roll innebär att vårda sin sjuka familjemedlem. Att rollen 
sker på frivillig basis är något som samtidigt tas upp i samband med att det anses vara 
en skyldighet (Linderholm & Friedrichsen 2010). Som Robinson, Pesut och Bottorff 
(2012) skriver låg allt fokus på familjemedlemmen och det kan vara anledningen till att 
det i resultatet framkom att närståendes hälsa blev försämrad och att de upplevde ett 
ökad lidande. Vidare framkom det av resultatet att enligt Robinson, Pesut och Bottorff 
(2012) upplevde närstående rollen som vårdare som något ångestfylld. I en studie av 
Götze, Brähler, Gansera, Polze och Köhler (2014) framkommer det att närstående 
upplever ångest över situationen i större utsträckning än patienten. Det framkommer 
också att de närstående har en betydligt sämre livskvalitet än den genomsnittliga 
populationen. Vidare beskriver studien att känslan av att ha stöd från den professionella 
vården, vänner och familj underlättade deras situation. Stödet bestod av både 
känslomässigt stöd men även avlastning i vårdandet av deras sjuka familjemedlem.   
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Hur närstående behövde ha kunskaper som de inte hade från grunden är något som 
Mehta, Cohen, Ezer, Carnevale och Ducharme (2011) lyfter fram. De skriver om att 
närstående behövde ha kunskaper inom smärtbedömning och smärtbehandling. Det blev 
ofta till en börda för de närstående som inte hade kunskaperna för att avgöra olika typer 
av smärta och behandlade därför sin familjemedlem likadant varje gång. Deras resultat 
påpekar aspekten av att de närstående blir tvingade till att kunna veta hur de på bästa 
sätt kan underlätta för sin familjemedlem, utan att egentligen ha kunskap för det. För 
närstående genomsyrade det en stor del av deras roll som vårdgivare. I en studie av 
Joad, Mayamol och Chaturvedi (2011) upplevde ca 40 % av de närstående att deras 
önskan var att deras sjuka familjemedlem skulle vårdas på sjukhus eller hospice och inte 
i hemmet. Det var främst på grund av att de närstående trodde att familjemedlemmen 
skulle få en bättre vård där. Några av de närstående uppgav också att de tvivlade på att 
de skulle klara av att se försämringen som skede hos sin sjuke familjemedlem. Studien 
visar också att närstående kände sig osäkra i sin roll som vårdgivare och önskade 
träning och utbildning inom området. Ishii et al. (2012) skriver om att rollen innebar 
många svårigheter som var förknippade till att familjemedlemmens behov alltid 
behövde gå i första hand. Det var ett ämne som de flesta av artiklarna hade gemensamt 
och innebar således att närståendes behov bortprioriterades. För närstående betydde det 
att de ofta tvingades sätta sitt eget liv på paus. Egna hälsoproblem som de upplevde 
förbisågs och fokus hamnade på familjemedlemmen. Både Linderholm och Friedrichsen 
(2010) och Robinson, Pesut och Bottorff (2012) beskrev att närstående tog på sig rollen 
som vårdgivare frivillig, även fast det innebar att deras eget liv blev åsidosatt. Joad, 
Mayamol och Chaturvedi (2011) studie visar att 68 % av de närstående upplevde att de 
inte hade någon egentid. De närstående upplevde också att vårdgivarrollen dränerade 
dem på energi och entusiasm och att det påverkade deras umgänge med familj och 
vänner.  
 
I resultatet framkom att närstående upplevde känslor av tvivel gentemot att vårda sin 
familjemedlem i hemmet. Det kan stärkas av Boucher et al. (2010) som skriver att 
närstående ansåg att det var svårt att möta sin familjemedlems önskan om att få bli 
vårdad och dö hemma. De närstående kände rädsla över ensamheten och hjälplösheten 
som de trodde att den vårdande rollen innebar. De upplevde också stress över att inte 
kunna hantera familjemedlemmens olika symptom och lindra deras smärta. De som 
vårdade hemma ansåg sig vilja få både rätt kunskap och professionell hjälp för att 
hantera situationen. Att känna sig ensamma och utelämnade i sin roll som vårdgivare 
beskrevs även av Totman et al. (2015). Det i kombination med att deras egna behov 
blev bortprioriterade gjorde att många behövde en paus från vårdrollen (Jack et al. 
2016).  
 

Skapa delaktighet 
När närstående kände att de behövde vila från sin roll som vårdgivare var det betydande 
att de kände att deras familjemedlem var i trygga händer (Jack et al. 2016).  Det 
beskrivs vidare att besöken som sjuksköterskan gjorde medförde ett minskat lidande för 
de närstående. Då de kunde dela vårdansvaret med någon och fick möjlighet att pausa 
för att sedan orka fortsätta vårda igen.  
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Jack et al. (2016) skriver vidare om att många närstående kände skam över att inte orka 
med att vårda och vågade därför inte be om hjälp. Resultat visar också på att många 
närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med information från sjuksköterskan. 
Det gjorde att närstående kände sig utelämnade och de ville känna sig mer delaktiga och 
involverade i vården kring sin familjemedlem (Ward-Griffin, Mcwilliam & Oudshoorn 
2012). Om närstående inte fick tillräckligt med information från sjuksköterskan 
resulterade det också i att de inte bad om hjälp eftersom de inte visste vad de kunde 
förvänta sig för hjälp (Funk, Stajduhar & Cloutier-Fisher 2011). Otillräckligt med stöd 
från sjuksköterskan kunde medföra att närstående inte vågade be om hjälp. En studie av 
Tønnessen, Solvoll och Brinchmann (2016) visar dock på att sjuksköterskan hade svårt 
att möta närstående som vårdade en familjemedlem och att det kunde inverka på den 
information som gavs. De skriver vidare att det kunde vara svårt att göra dem helt 
delaktiga i vården, då det uppstod konflikter mellan vad närstående förväntade sig för 
vård och den vård som sjuksköterskan faktiskt gav till patienten. Många sjuksköterskor 
upplevde att det fanns en självisk tanke hos de närstående om att få ha sin 
familjemedlem kvar så länge som möjligt och att patientens bästa inte var i fokus. Sand, 
Rosland och Førland (2018) skriver om att det är viktigt att sjuksköterskan redan vid 
första mötet skapar ett förtroende och en nära relation till den närstående, då de 
närstående utgör en huvudroll för hur lyckad den palliativa hemsjukvården blir. Genom 
detta kan också lidande minskas då de blir mer delaktiga, men inte behöver ha det 
övergripande ansvaret för sin familjemedlem.  
 

Betydelsen för det fortsatta vårdandet 
Med vårt resultat som utgångspunkt har vi reflekterat över hur vårt examensarbete kan 
ha betydelse för det fortsatta vårdandet av närstående till palliativt sjuka patienter som 
vårdas i hemmet. Från vårt resultat framkommer att det har stor betydelse för 
närståendes välmående om en bra relationen till sjuksköterskan är etablerad. Deras 
välmående ökar när de känner förtroende och tillit till sjuksköterskan och den 
professionella vården. Förtroendet och tilliten påverkas av sjuksköterskans kompetens, 
kunskap och erfarenhet av palliativ vård. Vi anser därför att palliativ vård bör ingå mer i 
utbildningen då vi upplever att det inte getts tillräckligt utrymme för det. En annan 
aspekt är upplevelsen av stöd och ansvar. Närstående till palliativa patienter är i stort 
behov av stöd och få dela ansvaret över vården med någon. Det är viktigt att de känner 
att de får stöd av sjuksköterskan och att sjuksköterskan tar ansvar för vården och 
helheten kring patienten. Närstående skall inte behöva fatta beslut om vårdandet utan 
stöd från den professionella vården. Sjuksköterskan har också ett ansvar för hur 
informerade närstående blir, både om patientens mående men också om vilken hjälp det 
finns att få. Det är oerhört viktigt att närstående får information om anhörigstöd, 
avlastning och vilka hjälpmedel som finns. Det blir svårare för närstående att be om 
hjälp när de inte vet vad de skall fråga efter. Sjuksköterskan behöver skapa en miljö där 
frågor vågas ställas och ett kunskapsutbyte kan ske.  
 

Hållbar utveckling 
Sjuksköterskor har en viktig del i att främja hälsa och förebygga lidande. Att främja 
hälsa är en grundläggande aspekt av hållbar utveckling och utgör en stor del i 
sjuksköterskans profession (Edman & Andersson 2014, s.524). När palliativ vård sker i 
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hemmet måste det skapas rätt förutsättningar för det, både för patienten och närstående. 
De får inte hamna i skymundan utan måste inkluderas i den vårdande relationen. 
Närståendes egen hälsa måste uppmärksammas av sjuksköterskan för att minska risken 
för ökat lidande. För att skapa de rätta förutsättningarna för vård i hemmet bör de 
närstående få kunskap och information om rättigheter, stöd och vilken hjälp som finns 
att få. En försämrad hälsa hos de närstående leder inte enbart till ett ökat lidande utan 
också ökade kostnader för samhället. När de rätta förutsättningarna skapas och 
närstående känner att de kan utföra vård i hemmet kan det underlätta och avlasta den 
professionella vården. 
 
SLUTSATSER 
När en familjemedlem drabbas av sjukdom och vårdas palliativt i hemmet innebär det 
en stor belastning för närstående. De tvingas in i en livsstilsförändring som inte är 
självvald och anpassar livet helt efter sin familjemedlems önskemål. Många närstående 
upplever känslor av uppgivenhet, ensamhet och utanförskap. De närstående upplever att 
de tar på sig en vårdande roll och blir då isolerade från omgivningen. De upplever också 
att det inte finns tillräcklig förståelse för deras situation. Kunskap är en viktig del i att 
kunna hantera den vårdande rollen. Därför är det viktigt att uppmärksamma de 
närstående som är i behov av mer stöd. När närstående upplever att de inte fått 
tillräckligt med information vågar de heller inte be om hjälp. Därför är också samarbetet 
mellan sjuksköterskan och närstående viktigt att etablera i ett tidigt skede för att skapa 
bra förutsättningar för fortsatt palliativ vård. 
 

Implikationer i vården 

● Närstående behöver uppleva stöd från sjuksköterskan. 

● För att förbättra närstående upplevelser behövs mer delaktighet, en öppen 
kommunikation och information från sjuksköterskan. 

● Sjuksköterskan måste skapa en vårdande relation med närstående som bygger på 
förtroende och tillit. 

● Vårdandet som utförs av närstående måste ske på frivillig basis, det ska inte 
kännas som ett tvång från den professionella vården.   
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Framtida forskningsområden 

Vi anser att de behövs mer forskning kring de positiva aspekterna av närståendes 
upplevelser av palliativ vård i hemmet. En stor del av forskningen tar upp de negativa 
aspekterna vilket leder till att de positiva aspekterna missas. 

En stor del av forskningen inom palliativ vård har de senaste åren varit ur 
sjuksköterskans perspektiv, vilket leder till en ensidig bild av palliativ vård. Vi anser att 
det skulle vara intressant om forskning syftar till närstående eller patientperspektivet. 
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Tabell - Bilaga 1 
Sökhistorik för valda artiklar till resultatet. 
 
Nummer på 
sökningen 

Databas Sökord Exklusionskriterier Antal träffar 

1 Medline Needs or Support 
or Requirement or 
Care  

 3 922 809 

2 Medline (MH "Terminal 
Care") OR (MH 
"Hospice Care") 
OR (MH 
"Palliative Care") 

 71 970 

3 Medline (MH "Family 
Nursing") OR 
(MH "Family") 

 72 491 

4 Medline care at home   129 603 

5 Medline (MH "Family 
Nursing") OR 
(MH "Family") 
AND (MH 
"Terminal Care") 
OR (MH 
"Hospice Care") 
OR (MH 
"Palliative Care" 

 3 627 

6 Medline care at home 
AND (MH 
"Family 
Nursing") OR 
(MH "Family") 
AND (MH 
"Terminal Care") 
OR (MH 
"Hospice Care") 
OR (MH 
"Palliative Care" 

 795 

7 Medline Needs or support 
or requirement or 
Care AND care at 
home AND (MH 
"Family 
Nursing") OR 
(MH "Family") 
AND (MH 
"Terminal Care") 
OR (MH 
"Hospice Care") 
OR (MH 
"Palliative Care" 
 

2010–2018 & English 
Language 

260 
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Nummer på 
sökningen 

Databas Sökord Exklusionskriterier Antal träffar 

1 Cinahl (MH "Hospice 
Care") OR (MH 
"Palliative Care") 
OR (MH "Terminal 
Care") OR (MH 
"Hospice and 
Palliative 
Nursing")  

 42 832 

2 Cinahl (MH "Home 
Nursing, 
Professional") OR 
(MH "Home Health 
Care")  

 22 862 

3 Cinahl (MH "Professional-
Family Relations") 

 12 642 

4 Cinahl (MH 
"Family+/PF")  

 30 276 

5 Cinahl (MH 
"Family+/PF") OR 
(MH "professional-
family relations")  

 40 578 

6 Cinahl (MH "Hospice 
Care") OR (MH 
"Palliative Care") 
OR (MH "Terminal 
Care") OR (MH 
"Hospice and 
Palliative 
Nursing") AND 
(MH "Home 
Nursing, 
Professional") OR 
(MH "Home Health 
Care") AND 
(MH 
"Family+/PF") OR 
(MH "professional-
family relations") 

 199 

7 Cinhal MH "Hospice 
Care") OR (MH 
"Palliative Care") 
OR (MH "Terminal 
Care") OR (MH 
"Hospice and 
Palliative 
Nursing") AND  
(MH "Home 
Nursing, 
Professional") OR 
(MH "Home Health 
Care") AND 
(MH 
"Family+/PF") OR 
(MH "professional-
family relations") 

2008–2018, Peer 
Reviewed & Exclude 
MEDLINE records 

31 
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Tabell - Bilaga 2 

 
 

 

Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Carlander, I., 
Sahlberg-Blom, E., 
Hellström, I. & 
Ternestedt, B-M. 
Årtal  
2010 
Titel  
The modified self: 
family caregivers’ 
experiences of 
caring for a dying 
family member at 
home 
Tidskrift 
Journal of clinical 
nursing 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska situationer 
i det dagliga livet 
som utmanar 
anhörigvårdares 
självbild när de 
vårdar en döende 
familjemedlem 
hemma. 
 

Kvalitativ studie. 
Datainsamlingen 
gjordes genom 
intervjuer. 10 
familjer deltog.  
 
Inklusionskriterier: 
Skall ha vårdat en 
familjemedlem 
palliativ i hemmet. 
Familjemedlemmen 
avled för 6–12 
månader sedan.  

Resultatet 
resulterade i tre 
kategorier:  
Utmanade idealer, 
sträckta gränser och 
ömsesidigt 
beroende. 
 

Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Funk, L., 
Stajduhar, K. & 
Cloutier-Fisher, D. 
Årtal  
2011 
Titel  
Exploring family 
caregivers’ 
rationales for 
nonuse of formal 
home health 
services when 
caring for a dying 
family member 
Tidskrift 
Home health care 
management &  
practice 

Syftet var att 
identifiera och 
utforska motivation 
bakom att inte 
använda sig av 
hemhälsovårdstjänster 
när en familjemedlem 
är döende.  
 

En kvalitativ studie, 
datainsamlingen 
gjordes med 
intervjuer. 26 
personer deltog, 4 
män och 22 kvinnor. 
 
Inklusionskriterier: 
Förlorat en 
familjemedlem 
under de senaste 3 
till 12 månaderna, 
fått 
hemvårdstjänster 
det senaste året, 
vara 18 år 
eller äldre och tala 
flytande engelska. 
 
 

Resultatet 
resulterade i 5 
kategorier: 
Personliga 
anledningar, brist 
på kunskap, 
kraven på att 
hantera 
patientens 
önskemål, 
perceptioner av 
behov och 
hjälpsamhet av 
formella tjänster. 
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Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Götze, H., Brähler, 
E., Gansera, L., 
Schnabel, A., 
Gottschalk-
Fleischer, A. & 
Köhler, N. 
Årtal  
2016 
Titel  
Anxiety, 
depression and 
quality of life in 
family caregivers 
of palliative cancer 
patients during 
home care and after 
the patient's death 
Tidskrift 
European journal 
of cancer care 

Syftet var att 
undersökta 
psykologiska 
parametrar hos 
anhörigvårdare av 
palliativa 
cancerpatienter före 
och efter 
patienternas död. 

En kvantitativ 
studie. 
Datainsamlingen 
gjordes med 
intervjuer med 3 
frågor. Första 
intervjun skedde i 
början av vårdtiden 
och den andra efter 
familjemedlemmen 
avlidit. 72 personer 
deltog, 22 män och 
50 kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: 
Vara närstående till 
en familjemedlem 
som får palliativ 
vård i hemmet, vara 
18 år eller äldre, 
mentalt klara av att 
vara med i studien, 
tala flytande tyska 
och vara primär 
vårdgivare för 
familjemedlemmen.  
 

Både ångest och 
depression hade 
ökat hos 
anhörigvårdarna 
mellan intervjuerna. 
Livskvalitén var 
den samma vid båda 
tillfällena men den 
var lägre än hos den 
övriga 
befolkningen.   



 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Ishii, Y., 
Miyashita, M., 
Sato, K. & Ozawa, 
T. 
Årtal 
2012 
Titel  
A family’s 
difficulties in 
caring for a cancer 
patient at the end of 
life at home in 
Japan 
Tidskrift 
Journal of pain & 
symptom 
management 
 

Syftet var att 
undersöka 
omständigheter, 
svårigheter, 
och korrelerade 
faktorer för 
anhörigvårdare som 
tillhandahållit vård 
hemma för en 
familjemedlem med 
terminal cancer. 
 

En kvantitativ 
studie, 
datainsamlingen 
gjordes med enkäter. 
306 personer deltog, 
58 män och 222 
kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: 
Patienten vårdades 
hemma mer än 5 
dagar, patienten 
avled för ett halvt år 
till 2,5 års sedan, 
den närstående hade 
sörjt, både patienten 
och den närstående 
vara 20 år eller 
äldre, den 
närstående var den 
primära vårdgivaren 
& den närstående 
visste att patienten 
hade cancer.  

Resultaten 
visade att 
anhörigvårdarna 
hade en hög 
svårighetsgrad i 
samband med 
patientens smärta 
och belastning som 
vården gav.   
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Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Jack, B., Mitchell, 
T., Cope, L & 
O’Brien, M. 
Årtal 
2016 
Titel  
Supporting older 
people with cancer 
and life ‐l im  
conditions dying at 
home: a qualitative 
study of patient and 
family caregiver 
experiences of 
Hospice at Home 
care 
Tidskrift 
Journal of 
advanced nursing  

Syftet var att 
undersöka 
patienters och 
anhörigvårdares 
erfarenheter och 
uppfattningar av 
palliativ vård i 
hemmet. 
 
 

En kvalitativ studie, 
datainsamlingen 
gjordes med 
semistrukturerade 
intervjuer. 41 
personer deltog, 16 
patienter och 25 
närstående.  
 
Inklusionskriterier: 
Vara 18 år eller 
äldre, vårda eller 
vårdas palliativt i 
hemmet, kunna delta 
vid 3 tillfällen, vara 
engelsktalande. 
 
Uteslutningskriterier:  
Patienter som anses 
ha levnadstid mätt i 
dagar, oförmåga att 
kommunicera även 
med hjälp av 
hjälpmedel och 
oförmåga att ge 
informerat samtycke. 
 
 

Resultatet 
resulterade i 3 
kategorier: 
Veta och göra, stöd 
för anhörigvårdarna 
och främja val.  
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Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Kenny, P., Hall, J., 
Zapart, S. & Davis, 
P. 
Årtal  
2010 
Titel 
Informal care and 
home-based 
palliative care: The 
health-related quality 
of life of carers  
Tidskrift 
Journal of pain and 
symptom 
management 

Syftet var att 
undersöka 
associationer mellan 
den hälsorelaterade 
livskvaliteten hos 
anhörigvårdare  
och dens situation 
som vårdgivare.  

En kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Datainsamlingen 
gjordes med en 
enkät med 36 frågor 
som ställdes i en 
intervju. 176 
personer deltog, 
29% män och 71% 
kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: 
Vårda en palliativ 
familjemedlem i 
hemmet och kunna 
engelska flytande. 

Över hälften av 
deltagarna uppgav 
att deras 
livskvalitet var 
sämre nu än för ett 
år sedan.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Jack, B., O’Brien, 
M., Scrutton, J., 
Baldry, C. & Groves, 
K. 
Årtal  
2015 
Titel  
Supporting family 
carers providing 
end ‐of   
care: a qualitative 
study on the impact 
of a hospice at home 
service 
Tidskrift 
Journal of clinical 
nursing 

Syftet vara att 
undersöka 
anhörigvårdares 
upplevelse och 
erfarenhet av 
palliativ vård i 
hemmet.  

En kvalitativ studie, 
datainsamlingen 
gjordes med 
semistrukturerade 
intervjuer. 20 
personer deltog, 5 
män och 15 kvinnor. 
 
Inklusionskriterier: 
Vårdat en 
familjemedlem 
palliativt i hemmet 
och vara 18 år eller 
äldre.  
 

Resultatet 
resulterade i 3 
kategorier: 
En uppskattad 
närvaro, i goda 
händer och stödja 
det normala livet. 
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Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Linderholm, M. & 
Friedrichsen, M. 
Årtal  
2010 
Titel  
A desire to be seen: 
Family caregivers' 
experiences of 
their caring role in 
palliative home care 
Tidskrift 
Cancer nursing 

Syftet var att 
undersöka hur 
anhörigvårdare till 
en dödande 
familjemedlem i 
palliativ hemvård 
upplevde sin 
omsorgsroll och 
stöd under 
patientens slutliga 
sjukdom och efter 
döden.  
 

Kvalitativ studie, 
datainsamlingen 
gjordes genom 
intervjuer. 14 
familjer deltog. En 
hermeneutisk metod 
användes för att 
analysera data. 
Inklusionskriterier: 
Skall ha vårdat en 
familjemedlem 
palliativt i hemmet, 
familjemedlemmen 
skall ha avlidit, tala 
flytande svenska, 
anse sig ha den 
mentala statusen att 
kunna delta i studien 
och gå med på att bli 
inspelad.  
 

De närstående 
tyckte de var 
naturligt att vårda 
sin familjemedlem 
när den blev 
allvarligt sjuk. De 
upplevde att de fick 
ta mycket ansvar 
för vården. Känslor 
av maktlöshet fanns 
när relationen med 
vårdpersonalen inte 
fungerade.  
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Författare 
Robinson, C., 
Bottorff, J., McFee, 
E., Bissell, L.& 
Fyles, G. 
Årtal  
2017 
Titel  
Caring at home until 
death: enabled 
determination 
Tidskrift 
Support care cancer 

Syftet var att 
beskriva 
anhörigvårdares 
upplevelse att vårda 
en terminala sjuk 
familjemedlem med 
avancerad cancer 
som önskar att få dö 
hemma.  

En kvalitativ studie, 
datainsamlingen 
gjordes med 
semistrukturerade 
intervjuer.  29 st 
deltog, 19 kvinnor 
och 10 män.  
 
Inklusionskriterier: 
Tala flytande 
engelska, vara över 
19 år, ha vårdat en 
närstående med 
avancerad cancer i 
hemmet, att döden 
skedde hemma och 
inte för mer en 6 
månader sedan.  

Resultatet 
resulterade i 4 
kategorier:  
 
Sammanhang att 
tillhandahålla vård, 
stödjande 
verksamheter för att 
kunna ge vård, 
beslutsamhet att ge 
vård hemma och 
beslutsamhet.  
  
 

 
Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Robinson, C., Pesut, 
B. & Bottorff, J. 
Årtal  
2012 
Titel  
Supporting rural 
family palliative 
caregivers 
Tidskrift 
Journal of family 
nursing 

Syftet var att 
undersöka behoven 
för anhörigvårdare 
till lantliga 
palliativa patienters.  
 

En kvantitativ och 
kvalitativ studie.  
Datainsamlingen 
skedde genom 
enkäter och 
semistrukturerade 
intervjuer. 23 st 
medverkade, 20 
kvinnor och 3 män.  
 
Inklusionskriterier: 
Närstående som 
vårdat en 
familjemedlem 
hemma och som bor 
på landsbygden.  
 
 

Resultatet 
resulterade i 14 
olika teman: 
Problem för 
patient, ta hand om 
patienten, egna 
fysiska symptom, 
relation 
med patienten, 
autonomi, socialt 
stöd, psykologiska 
problem, andlig 
frågor, finansiella 
frågor, 
administrativa 
frågor, aktiviteter i 
det dagliga livet, 
problem med 
konsultationer, 
problem med 
vårdkvaliteten och 
övrigt.  
 

 
Artikel Syfte Metod och urval Resultat 
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Författare 
Totman, J., Pistrang, 
N., Smith, S., 
Hennessey,S. & 
Martin, J.  
Årtal  
2015 
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. 
Tidskrift 
Palliative medicine 

Syftet är att att 
utforska de 
känslomässiga 
utmaningar som 
närstående vårdare 
står inför och deras 
erfarenheter av 
vårdpersonal, från 
existentiell 
psykologiskt 
perspektiv.  

En kvalitativ studie. 
Datainsamlingen 
gjordes med 
halvstrukturerade 
intervjuer. 15 st 
medverkade, 11 
kvinnor och 4 män. 
 
Inklusionskriterier: 
Den närstående 
skulle ha vårdat en 
familjemedlem med 
cancer i hemmet.  
Det skulle ha gått 3 
månader sedan 
patienten avled. 
Den närstående skall 
vara över 21 år. 
Prata flytande 
engelska.  

Resultatet 
resulterade i fyra 
huvudkategorier:  
Ansvar 
Isolering 
Död 
Meningsfullhet  

 
 

Artikel Syfte Metod och urval Resultat 

Författare 
Ward-Griffin, C., 
McWilliam, C. & 
Oudshoorn, A. 
Årtal 
2012  
Titel  
Relational 
experiences of family 
caregivers providing 
home-based end-of-
life care 
Tidskrift 
Journal of family 
nursing 

Syftet är att 
beskriva vård vid 
livets slut till äldre 
vuxna med 
avancerad cancer 
från ett  
anhörigvårdare 
perspektiv.  
 

En kvalitativ studie, 
datainsamlingen 
gjordes med 
semistrukturerade 
intervjuer. 4 st 
deltog, 3 kvinnor 
och 1 man.  
 
Inklusionskriterier: 
Patienten måste vara 
minst 60 år eller 
äldre, leva med 
avancerad cancer, 
prata och förstå 
engelska och få 
regelbunden vård 
från sin 
anhörigvårdare. 
 

Resultatet 
resulterade i 3 
kategorier: 
 
Prioritera den 
sjukas behov över 
sina 
egna behov, känna 
samhörighet - 
känna sig isolerad 
och kämpa för att 
hantera situationen 
- kämpa för att 
överleva. 
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