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Sammanfattning    

Allt fler patienter väljer att vårdas hemma då den kurativa behandlingen övergår till 

palliativ vård och många av dessa har diagnosen cancer. Detta ställer stora krav på 

hemsjukvården då man i hemmet är berättigad till samma kvalificerade vård som 

bedrivs på sjukhus. Närstående har en ansvarsfull roll i vårdandet och det är viktigt att 

sjuksköterskan har förståelse av närståendes upplevelser för att kunna bemöta och stötta 

dem på ett kompetent sätt. Syftet med denna uppsats är att belysa hur närstående 

upplever det att vårda en cancerdrabbad person i hemmet, i livets slut. Vi har gjort en 

kvalitativ innehållsanalys där vi har analyserat åtta artiklar med kvalitativ ansats. 

Sammanlagt omfattade artiklarna intervjuer med etthundratre närståendes upplevelser i 

åldrarna 24-85 år. För att få ett brett perspektiv har vi studerat upplevelser hos partner, 

särbor, föräldrar, syskon och vuxna barn som närståendevårdare till en cancerdrabbad 

person i livets slut. Resultatet redovisas i fyra teman och fjorton subteman. De fyra 

teman är; att känna trygghet i den vårdande rollen, att känna otrygghet i den vårdande 

rollen, att finna närhet i relationen och att förlora närheten i relationen. I diskussionen 

lyfter vi fram faktorer som krävs för att närstående ska klara av att hantera den vårdande 

rollen. Vidare diskuteras betydelsen av att få undervisning och stöd från sjuksköterskan 

och hur detta kan utföras i praktiken.   
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INLEDNING 

Under våra tre år som sjuksköterskestudenter har vi kommit i kontakt med döden i olika 

situationer, både i planerad palliativ vård och oväntade dödsfall. Sjuksköterskan 

kommer i kontakt med dessa situationer i hemsjukvården, primärvården eller på 

sjukhus. Tumörsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna, och flertalet av dessa 

patienter vårdas i hemmet (Socialstyrelsen, 2006). Närstående som vårdar en person i 

livets slut befinner sig i en utsatt situation, och det är viktigt att få stöd och att bli sedd. 

Det är viktigt att veta hur sjuksköterskan ska agera och bemöta dessa personer på ett 

professionellt sätt, då detta kan lindra lidandet hos både personen i livets slutskede och 

dennes närstående. 

 

BAKGRUND 

Hemsjukvård 

Hemsjukvård är den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet. Vården delas upp i 

avancerad och grundläggande hemsjukvård. Avancerad hemsjukvård ger patienten 

möjlighet att få samma kvalificerade vård i hemmet som på sjukhus, t ex palliativ vård. 

I palliativ vård finns sjuksköterskor och läkare tillgängliga dygnet runt, till skillnad från 

grundläggande hemsjukvård som endast bedrivs på dagtid (Josefsson & Ljung, 2010). 

 

Att arbeta inom hemsjukvården medför höga krav på sjuksköterskan då hon ställs inför 

svåra bedömningar och ställningstaganden (Josefsson & Ljung, 2010). Det ställs även 

krav på närstående att vara delaktig i vården då patienten kan kräva vård dygnet runt. 

Närstående vill helhjärtat vårda sin kära, men en del kan se det som ett tvång då många 

personer i livets slut har en önskan om att bli vårdade hemma (Melin-Johansson, 2010). 

 

Palliativ vård och vård i livets slutskede 

World Health organisation, WHO, (2002) definierar palliativ vård som ett 

förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten för patienten och närstående genom att 

förebygga och lindra lidande genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta 

och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem som kan uppkomma i 

samband med en livshotande sjukdom. Palliativ vård ska varken förlänga livet eller 

skynda på döden för patienten.  

 

Den vård som den sjuke personen får sista tiden i livet definierar Socialstyrelsens 

termbank (2011) som palliativ vård i livets slutskede. När vården övergår från kurativ 

till palliativ vård är målet inte längre att vara livsförlängande utan att vara lindrande och 

att främja livskvalitet. Med livets slutskede menas att döden är oundviklig inom en 

överskådlig framtid.  

 

Socialstyrelsen (2006) nämner fyra hörnstenar inom den palliativa vården och de bygger 

på god kunskap för att uppnå symtomkontroll av besvärande symtom, teamarbete 

mellan olika professioner, kontinuitet i vården runt patienten samt stöd till närstående då 

de har en viktig roll i vårdandet. Närstående ska få information och stöd i deras vård- 

och sorgearbete.  
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Allt fler patienter väljer att vårdas i hemmet när den kurativa behandlingen övergår till 

palliativ vård, och detta ställer höga krav på hemsjukvården. Tidigare forskning visar att 

den palliativa vården är ojämnt fördelad över landet, och vårdkvaliteten varierar 

beroende på var du bor. Studier visar även att det finns kunskapsluckor och brist på 

läkare inom den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2006).  

 

Hädanefter använder vi uttrycket ”vård i livets slutskede” i vårt examensarbete och med 

det menar vi den lindrande vård som personen får den sista tiden i livet, då döden är 

oundviklig inom en snar framtid.  

 

Sjuksköterskans roll  

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs 

tre huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan. Dessa är; omvårdnadens teori och 

praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Ett kompetensområde 

inom omvårdandens teori och praktik är bemötande, information och undervisning. 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående och personal 

på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. För att patient och/eller närstående ska vara 

delaktig i vården ska sjuksköterskan ge stöd och vägledning. Sjuksköterskan ska 

informera och undervisa patienter och/eller närstående samt förvissa sig om att de har 

tagit till sig och förstått informationen.  

 

Att som sjuksköterska vårda en person i hemmet innebär att ta hänsyn till vad hemmet 

betyder för den vårdade. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att hon ses 

som en gäst i hemmet, trots att detta är hennes arbetsplats, och hon måste respektera de 

regler och traditioner som finns (Josefsson & Ljung, 2010). 

 

I en intervjustudie av Öresland, Määttä, Norberg, Winther Jörgensen och Lützén (2008) 

studeras sjuksköterskans roll i hemmet. I studien framkommer det att när sjuksköterskan 

arbetar i hemsjukvården ser hon sig som en gäst, och patienten har möjlighet till 

kontroll över sin egen vård, vilket gör att maktförhållandet mellan sjuksköterska och 

patient är mer jämställt än på sjukhus. Sjuksköterskan anser att det är hon som bör 

anpassa sig till patientens rutiner och sätt att leva, då det möjliggör för patienten att leva 

ett så normalt liv som möjligt. En bra vårdrelation är en förutsättning för vårdandet, det 

är dock viktigt att sjuksköterskan inte ses som personlig vän, utan att hon är där som 

sjuksköterska för att hjälpa och vårda patienten  

 

Patientens upplevelse  

I en intervjustudie av Appelin och Berterö (2004) om hur patienter med cancer upplever 

det att bli vårdad i hemmet framkommer det att patienterna är nöjda med att bli vårdade 

i hemmet då möjligheterna till att ha ett normalt socialt liv med familj och vänner ökar. 

När cancern förvärras ökar känslan av maktlöshet hos patienterna. De känner att de 

förändras och går från att vara självständiga till att vara beroende av andra.  

 

Vidare skriver Appelin och Berterö (2004) att stöd och omvårdnad från sjuksköterskan 

och hemtjänstpersonal ökar känslan av trygghet av att vårdas i hemmet. Många patienter 
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upplever stora skuldkänslor då de känner att de blir en börda för sin familj och de inte 

längre kan hjälpa till med vardagliga sysslor som hör livet till. Detta leder till att 

familjen får ta allt mer ansvar för hemmet och omvårdnaden av patienten.  

 

Närstående och anhörig 

Enligt Svenska akademie-ns ordbok (2009b) är närstående en person som står någon 

nära intimt, närbesläktad eller en vän till någon. Anhörig är en släkting till någon, eller 

någon man är förenad med via blodsband (Svenska Akademiens, 2009a).  

 

Nationella rådet för palliativ vård (2010) benämner närstående som de personer som 

patienten definierat som sina närstående. 

 

För att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre 

eller har funktionshinder, ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta i vardagen 

(SFS, 2001:453). De stödformer som erbjuds kan vara avlösning av hemtjänstpersonal, 

dagverksamhet samt anhöriggrupper (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Socialstyrelsen (2006) skriver att närstående upplever bristfällig handledning och 

undervisning, vilket skapar en osäkerhet hos de närstående.  

 

Att vara anhörigvårdare innebär en förändrad roll då den anhöriga får många nya 

ansvarsområden i hemmet. Det kan bland annat vara att uppmärksamma och bedöma 

symtom, utföra omvårdnadsåtgärder samt att vara en kontaktlänk mellan patient och 

sjukvårdspersonal (Hellström & Carlander, 2010).   

 

Fortsättningsvis kommer vi att använda begreppet närstående i den betydelsen av den 

person som patienten uppger som sin närstående, och som vårdar en döende person i 

hemmet. 

 

Hemmet som vårdplats 

Hemmet definieras som den stadigvarande bostaden för en viss person eller familj 

(Svenska Akademin, 2009). Begreppet hem kan även innefatta ett boende i servicehus, 

gruppboende, särskilt boende eller sjukhem (Lantz, 2007).  

 

Hemmet som vårdplats är, och kommer i framtiden, få en allt viktigare roll. Det sker 

ständigt en utveckling av hemsjukvården och allt mer avancerade sjukvårdsinsatser kan 

tillämpas i hemmet (Josefsson & Ljung, 2010).  

 

Hellström och Carlander (2010) skriver att hemmet inte bara ska ses som en bostad, 

utan det representerar även personen som bor där. Hemmet står för trygghet och 

privatliv där värden som självbestämmande har en stor roll. Då hemsjukvården träder in 

i patientens hem kan självbestämmandet hotas då sjuksköterskan i sin profession och 

kunskap besitter en viss makt. Sjuksköterskan måste hantera denna makt på ett sätt så 

att hon inte riskerar att ta över beslutsfattandet från patienten.   
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Vi väljer att benämna hemmet som den bostad där den döende personen lever och 

vårdas av sin närstående.   

 

PROBLEMFORMULERING 

Vård i livets slutskede bedrivs till stor del i hemmet, och många som vårdas hemma har 

diagnosen cancer. Vård i hemmet kan leda till att närstående blir involverade i 

vårdandet av den döende personen. En del närstående kan känna en trygghet i att vara 

delaktig i vården, medan andra kan uppleva det som en belastning. Enligt 

Socialstyrelsen (2006) upplever närstående att de får för lite stöd från 

sjukvårdspersonalen.  

 

För att sjuksköterskor ska kunna bemöta närstående på ett kompetent sätt bör 

sjuksköterskan ha en förståelse av hur närstående upplever det att vårda en person i 

hemmet i livets slut.  

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur närstående upplever det att vårda en cancerdrabbad person i 

hemmet, i livets slut.  

 

METOD 

Vi har gjort en litteraturstudie över kvalitativ forskning om närståendes upplevelser av 

hur det är att vårda en cancerdrabbad person i hemmet. Inspirerade av Fribergs (2006) 

analys av kvalitativ forskning gjorde vi en kvalitativ innehållsanalys av de valda 

artiklarna.  

 

Datainsamling och urval 

Artiklar söktes i CINAHL, som är en databas för vård och omsorg, omvårdnad och 

hälso- och sjukvård samt i PUBMED som är en databas för medicin och vård. De 

sökord som användes var palliative care, home care, family caregivers, next of kin, 

cancer care, caregivers och end of life care. Dessa sökord kombinerades med den 

booleska söktermen AND i olika sammansättningar och resulterade i totalt sjuttiosju 

artiklar.  

 

Till examensarbetet har valdes kvalitativa studier, då syftet var att studera närståendes 

upplevelser av att vårda en cancerdrabbad person i hemmet. En inledande 

litteratursökning gjordes, följd av en egentlig litteratursökning där sökningen 

avgränsades med inklusions- och exklusionskriterier. Enligt Östlundh (2006) görs den 

inledande litteratursökningen för att skapa en grund för sökarbetet och en översikt över 

forskningsområdet som ska studeras. Den egentliga litteratursökningen är den fas då 

man får fram den slutgiltiga litteratur som skall ligga till grund för uppsatsen.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, samt att 

artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga, peer reviewed och publicerade mellan år 2001-

2011. Ytterligare ett inklusionskriterie var att den närstående skulle vara en person som 



 5 

levde med en cancerdrabbad patient och hade en vårdande roll. Kvantitativa artiklar 

exkluderades. 

 

En manuell sökning genomfördes genom att studera redan valda artiklars referenslista, 

och hittade ytterligare en artikel att granska. Den manuella sökningen görs enligt 

Östlundh (2006) för att få fram ytterligare material genom att söka i tidskrifter, böcker 

och artiklar. Den manuella sökningen kan tillämpas i både den inledande- och den 

egentliga litteratursökningen.  

 

Efter litteratursökningarna lästes de sjuttiosju artiklarnas abstrakt och sjutton artiklar 

valdes ut för vidare kvalitetsgranskning. För att granska studiernas kvalitet användes 

Fribergs (2006, s. 109) granskningsmall. Från de sjutton artiklarna valdes tio artiklar ut 

för vidare analys då sju artiklar exkluderades varav fem artiklar inte svarade mot syftet 

och två artiklar inte var av god kvalitet. Av de tio återstående artiklar användes åtta 

artiklar i resultatet och två artiklar förkastades då de inte svarade mot vårt syfte.  

 

Av de åtta valda artiklarna var fem från Sverige, två från Kanada och en från Holland. 

Totalt omfattade artiklarna etthundratre närståendes upplevelser av hur det är att vårda 

en person i hemmet i livets slutskede. De närstående var i åldrarna 24 till 85 år. Av 

dessa var sjuttiotre stycken kvinnor och trettio stycken män. Närstående var partners, 

särbor, föräldrar, vuxna barn och syskon till en cancerdrabbad person i livets slutskede. 

Ovanstående fakta finns presenterat i en översiktstabell (bilaga 1) tillsammans med 

artiklarnas perspektiv, syfte, metod och resultat. 

  

Dataanalys 

Vid analysen av de åtta valda artiklarna för att identifiera övergripande områden i 

artiklarna användes Fribergs analysmodell (2006 s. 110). Alla artiklar lästes i sin helhet 

upprepade gånger för att få en uppfattning om vad de handlade om. Därefter 

uppmärksammades artiklarnas resultatdel och genom färgkoder identifierades 

nyckelfynd, som är ord, meningar eller hela stycken i texten och som svarade mot vårt 

syfte. Med hjälp av dessa färgkoder urskiljdes likheter och skillnader. Utifrån dessa 

likheter och skillnader i nyckelfynden skapades och sammanställdes fjorton subteman. 

Subtemana sammanställdes i fyra teman (tabell 1). 

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de teman som identifierats i studierna om hur närstående 

upplever det att vårda en cancerdrabbad person i hemmet. Fyra teman identifierades; att 

känna trygghet i den vårdande rollen, att känna otrygghet i den vårdande rollen, att finna 

närhet i relation samt att förlora närheten i relationen.  

 

Till dessa har även fjorton subteman identifierats, vilka redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1 Närståendes upplevelser; Teman och subteman 

Att känna trygghet 

i den vårdande 

rollen 

Att känna 

otrygghet i den 

vårdande rollen 

Att finna närhet i 

relationen 

Att förlora 

närheten i 

relationen 
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Att känna 

delaktighet 

Att vara oförberedd Att vilja vårda Att vårda av plikt 

Att vara i behov av 

stöd  

Att vara osäker i sin 

nya roll 

Att vårda med 

kärlek och respekt 

Att vara ensam i 

relationen 

Att behärska 

situationen 

Att förlora 

kontrollen 

 Att leva med stort 

ansvar 

 Att vara övergiven 

och ensam  

 Att vara frustrerad 

över den sjukes 

förändring 

 Att vara fången i 

sitt egna hem 

  

 

I resultatet benämns personen i behov av vård som den sjuke och de partners, särbor, 

föräldrar, vuxna barn och syskon som hade den vårdande rollen benämns som 

närstående. 

 

Att känna trygghet i den vårdande rollen 

Närstående beskriver behovet av att känna trygghet i den vårdande rollen. Subtema 

under detta tema är; Att vara delaktig, Att vara i behov av stöd och Att behärska 

situationen.  

 

Att känna delaktighet 

Att som närstående vårda en person i hemmet kan vara en positiv upplevelse då de blir 

involverade och känner en delaktighet i vården. Närstående upplever även den vårdande 

rollen som betydelsefull och central (Brobäck & Berterö, 2003; Linderholm & 

Fredrichsen, 2010; Proot et al.,2008). 

 

Närstående ville bli uppfattade som en del av vårdteamet för att känna delaktighet, och 

då de inte blev det, upplevde de en känsla av att vara utanför. När sjuksköterskan inte 

tog hänsyn eller lyssnade till närståendes åsikter kände de sig förolämpade och 

förbisedda eftersom de upplevde att de var dem som kände den sjuke bäst (Brobäck & 

Berterö, 2003). 

 

Att vara i behov av stöd 

Närstående som vårdar en cancerdrabbad person i hemmet har behov av information 

från sjukvårdspersonal om sjukdomen och dess påverkan (Brobäck & Berterö, 2003; 

Proot et al., 2003). Närstående upplevde att relevant information som gavs vid rätt 

tidpunkt var en viktig faktor för att de skulle känna sig förberedda inför deras nya 

uppgift (Stajduhar et al., 2008). I studien av Brobäck och Berterö (2003) framkom det 

att närstående upplevde att de fått tillräckligt med information från sjuksköterskan, då 

de själva tog initiativ till samtal.  

 

Närstående önskade undervisning, handledning och stöd, och de efterfrågade praktiska 

och konkreta förslag på hur de skulle utföra omvårdnadshandlingar som t ex personlig 

hygien, förflyttningsteknik och administrering av läkemedel (Brobäck & Berterö, 2003; 
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Linderholm & Fredrichsen, 2010; Stajduhar et al., 2008). Närstående ville även ha 

information om vilka hälso- och sjukvårdsinsatser de var berättigade till (Stajduhar et 

al., 2008). 

 

Närstående hade behov av känslomässigt stöd från både sjuksköterskan, familj och 

vänner (Brobäck & Berterö, 2003; Proot et al., 2003) och flertalet närstående var nöjda 

med stödet de fick från sjuksköterskan och de upplevde att de fick tillräckligt med hjälp 

(Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). Närstående kände även en trygghet i att 

sjuksköterskan fanns ett telefonsamtal bort, och gick att nå dag som natt (Stajduhar et 

al., 2008; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Stödet från sjuksköterskan upplevdes 

som tillfredsställande de tillfällen som sjuksköterskan var tillgänglig, men på nätterna 

och ute på landsbygden upplevde närstående ofta att de fick vänta länge innan 

sjuksköterskan anlände (Perreault, Fothergill-Bourbonnais & Fiset, 2004).  

 

Med tillräckligt stöd från familj, vänner och sjuksköterska var det möjligt att vårda en 

cancerdrabbad person i hemmet i livets slutskede. De stöd som de närstående främst 

uppskattade var det praktiska stöd de fick som t ex städning, matlagning och 

trädgårdsarbete (Perreault et al., 2004; Stajduhar et al., 2008). Även att ha familj och 

vänner att tala med och att någon lyssnade till dem var uppskattat (Stajduhar et al., 

2008).  

 

Att behärska situationen 

Närstående uttryckte en önskan om att bibehålla kontrollen i deras vårdande roll av den 

sjuke och detta uppnådde de genom att sätta gränser för vad de klarade av samt att vara 

delaktiga i vården (Munck et al., 2008; Proot et al., 2003). De stunder närstående kände 

sig osäkra om de skulle klara av den vårdande rollen och situationen upplevdes som 

ohållbar sökte de stöd från sjuksköterskan för att skapa trygghet och en känsla av 

kontroll (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Stajduhar et al., 2008). 

 

Den nya situationen skapad en osäkerhet hos de närstående och för att hantera detta 

försökte de hitta tillbaka till de rutiner och vanor som de tidigare upplevt som normalt, 

vilket kunde visa sig i form av symboliska handlingar, så som att den sjuke kokade 

kaffe på morgonen, som den alltid hade gjort (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

Att känna otrygghet i den vårdande rollen 

Under detta tema beskriver närstående sina upplevelser av att känna otrygghet. Subtema 

under detta tema är; Att vara oförberedd, Att vara osäker i den nya rollen, Att förlora 

kontrollen, Att vara övergiven och ensam och Att vara fången i sitt egna hem.  

 

Att vara oförberedd 

Flertalet närstående upplevde den första tiden i hemmet som osäker och turbulent. 

Närstående beskrev att de behövde ta itu med allt ifrån att lära sig 

omvårdnadshandlingar till att komma fram till hur mycket hjälp de behövde från 

hemsjukvården, så att både den sjuke och den närstående kände sig trygga (Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). Närstående uttryckte en känsla av att vara oförberedd inför 
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denna nya situation och de behövde tid för att förbereda sig och acceptera sin nya roll 

som vårdgivare, då de inte förstått innebörden av denna roll (Brobäck & Berterö, 2003; 

Munck et al., 2008). Den vårdande rollen krävde kunskap och kontroll, vilket 

närstående inte var förberedda på, och de upplevde att de inte hade den kunskap som 

krävdes (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 

Att vårda en cancerdrabbad person i livets slutskede i hemmet innebär att döden är 

oundviklig inom en snar framtid. Närstående upplevde att de var tvungna att acceptera 

att livet kommer förändras, och de måste förbereda och anpassa sig till den förändrade 

situationen (Proot et al., 2003).  Närstående kände sig hjälplösa när de såg försämringen 

hos den sjuke och när de förstod att livets slut var nära. De kände oro över hur de skulle 

hantera personens död (Perreault et al., 2004) samt rädsla och maktlöshet inför att den 

sjuke skulle uppleva döden som hemsk och smärtfylld (Proot et al., 2003). Flertalet 

närstående var ängsliga över vad som skulle hända efter den sjukes död och de upplevde 

att de förlorade sin framtidstro (Persson & Sundin, 2008; Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002). Närstående kände sig osäkra på den sjukes önskningar, t ex på hur 

begravningen skulle gå till, och de var rädda för att göra fel och att svika den sjuke den 

sista tiden i livet (Proot et al., 2003).  

 

Att vara osäker i sin nya roll 

En känsla av värdelöshet, hjälplöshet och osäkerhet infann sig när de närstående inte 

fick tillräckligt med handledning och undervisning om hur de skulle vårda den sjuke, 

vad de skulle göra och när det skulle ske (Brobäck & Berterö, 2003). En del närstående 

var missnöjda med hur information från sjukvårdspersonalen gavs och de önskade att 

informationen hade getts tidigare i förloppet (Stajduhar et al., 2008).  

 

I studien av Brobäck och Berterö (2003) framkom det att närstående saknade 

information om vilka hjälpmedel och stöd som finns att tillgå i hemmet samt om hur 

sjukdomsförloppet skulle fortlöpa. Vidare skriver Proot et al. (2003) att det fanns 

tillfällen då närstående upplevde att de inte fick tillräckligt med information, då 

möjligheten till att prata enskilt med sjuksköterskan var begränsad. Otillräcklig 

information, enligt Brobäck och Berterö (2003), ledde till att närstående upplevde 

osäkerhet i den nya rollen. 

 

När sjuksköterskan inte uppmärksammade deras behov av kunskap och inte gav det stöd 

som behövdes ledde detta till en osäkerhet och maktlöshet på grund av kunskapsbrist 

och informationsbrist hos de närstående (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et 

al, 2008). I de fall ett stort antal sjuksköterskor var involverade i patientens vård i 

hemmet upplevde närstående att detta genererade en känsla av osäkerhet. 

Kommunikationen mellan sjuksköterskorna var ofta otillräcklig och bristfällig vilket de 

närstående upplevde som påfrestande (Brobäck & Berterö, 2003; Munck et al., 2008; 

Perreault et al., 2004; Stajduhar et al., 2008).  

 

Att förlora kontrollen 

Närstående upplevde en känsla av maktlöshet i deras försök att möta de olika krav som 

ställdes på dem och de upplevde en brist på kontroll över deras egna känslor och 
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reaktioner. Deras resurser var uttömda, och en känsla av hjälplöshet och maktlöshet i 

vardagen var överhängande (Persson & Sundin, 2008). När vården blev för betungande 

och de närstående inte längre mäktade med situationen upplevde de en känsla av 

otillräcklighet och en känsla av att mista kontrollen (Munck et al., 2008; Proot et al., 

2003).  

 

En del närstående ansåg att de var berättigade till mer information och stöd än vad som 

tillhandahölls, då de såg sig själva som en del av vårdteamet. I de fall där information 

och stöd saknades upplevde närstående att de förlorade kontrollen (Munck et al., 2008).  

När den sjukes hälsa försämrades och personen fick svåra symtom som den närstående 

inte kunde lindra upplevde närstående att de förlorade kontrollen över situationen. Då 

den sjuke inte ville ta emot hjälp från utomstående ökade närståendes belastning 

ytterligare (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al, 2008).  

 

Att vara övergiven och ensam 

I de fall närstående inte fick det stöd de behövde från familj och vänner kände de sig 

övergivna och utelämnade (Persson & Sundin, 2008; Stajduhar et al., 2008). Närstående 

upplevde att ansvaret för vården låg hos dem och detta var ibland en tung börda att bära. 

De upplevde att varken sjuksköterskan eller vänner brydde sig om hur de mådde, det var 

alltid den sjuke som var i centrum (Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Familj och vänner var ibland oense med närstående om de beslut som fattades åt den 

sjuke personens vägnar och detta resulterade i att närstående upplevde att de var 

ensamma och övergivna i den vårdande rollen (Stajduhar et al., 2008).  

 

Att vara fången i sitt egna hem 

Att vårda en döende person i hemmet kan upplevas som att man är fången i sitt egna 

hem. De närståendes fritid var något som tillhörde det förflutna, och detta berodde på att 

det varken fanns tid eller ork till egna aktiviteter samt att de var rädda för att lämna 

hemmet ifall något skulle hända den sjuke. De skulle aldrig förlåta sig själva om något 

hände och de inte var närvarande i detta ögonblick. En del närstående upplevde detta 

som att vara isolerad i sitt egna hem (Brobäck & Berterö, 2003; Perreault et al., 2004; 

Proot et al., 2003). 

 

När den sjuke försämrades begränsade närstående familj och vänners besök, då de 

upplevde att besöken blev en belastning istället för en tillgång (Perreault et al., 2004). 

Dock var avlastning och att få tid för sig själv viktiga faktorer för att klara av att vårda 

den sjuke i hemmet (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).  

 

Att finna närhet i relationen 

Under detta tema beskriver närstående sina upplevelser av att finna närhet i relationen 

till den sjuke. Subtema under detta tema är; Att vilja vårda och Att vårda med kärlek 

och respekt.  
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Att vilja vårda 

Flertalet närstående ville vårda den sjuke i hemmet, om personen så önskade. 

Närstående kände ett ansvar i att ge tillbaka all kärlek de fått från den sjuke under åren, 

och såg detta som en möjlighet att visa att man brydde sig om personen (Brobäck & 

Berterö, 2003). Närstående kände tillfredsställelse och lättnad när de upplevde att de 

gjort allt de kunnat för att hjälpa den sjuke (Perreault et al., 2004).  

 

När den sjuke behandlade de närstående med respekt och inte tog dem för givet blev 

närstående motiverade till att fortsätta vården i hemmet. Det uppskattades när den sjuke 

visade förståelse för att den närstående var i behov av en paus från vårdandet (Stajduhar 

et al., 2008). 

 

Att vårda med kärlek och respekt 

När den sjuke fick sin cancerdiagnos insåg den närstående och den sjuke hur mycket de 

uppskattade varandra och relationen upplevdes som starkare. Närstående uppgav att 

relationen med den sjuke präglades av ömsesidig kärlek och respekt och relationen 

fortsatte att vara så under hela sjukdomsförloppet. Även vetskapen att om situationen 

hade varit omvänd hade den sjuke vårdat dem, motiverade de närstående att fortsätta 

vården i hemmet (Stajduhar et al., 2008).  

 

Närstående upplevde att de hade en intim relation till den sjuke och att de levde i 

symbios med varandra. De kände närhet i relationen och delade den sjukes tankar och 

upplevelser om sjukdomen (Persson & Sundin, 2008).  

 

Att förlora närheten i relationen  

I detta tema beskrivs närståendes upplevelser av att förlora närheten i relationen till den 

sjuke. Subtema under detta tema är; Att vårda av plikt, Att vara ensam i relationen, Att 

leva med stort ansvar och Att vara frustrerad över den sjukes förändring.  

 

Att vårda av plikt 

Närstående kunde uppleva att vårda en döende person i hemmet som en plikt och något 

som förväntades av dem, både från sjuksköterskan och från den sjuke (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Perreault et al., 2004; Stajduhar et al., 2008).  

 

En del närstående medgav att den sjuke inte alltid behandlade dem respektfullt och inte 

visade uppskattning för deras arbete. Närstående upplevde att de fick ”tassa på tå” runt 

den sjuke, och att de fick passa sig för vad de sa i dennes närhet. Närstående tyckte att 

den sjuke skyllde allting på dem och de upplevde det som påfrestande när den sjuke var 

allt för beroende av dem. Närstående förstod dock att detta berodde på att den sjuke var 

rädd för att bli lämnad ensam (Stajduhar et al., 2008).  

 

Att vara ensam i relationen 

Den sjuke och den närstående fick inte alltid en närmare relation tillföljd av sjukdomen, 

utan ibland försämrades deras relation (Stajduhar et al., 2008). Närstående upplevde en 
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känsla av att ha förlorat närheten i relationen. Närstående hade förväntningar på sig 

själva att beskydda och försvara den sjuke samt att alltid finnas tillhands. Detta ledde till 

att närstående inte unnade sig att ha egna intressen och nöjen, vilket skapade en känsla 

av att vara ensam och utnyttjad i rollen som närstående (Persson & Sundin, 2008). När 

relationen mellan den närstående och den sjuke försämrades tvingades närstående att 

söka sig till personer utifrån för att söka stöd och spendera tid med (Proot et al., 2003). 

 

När sjukdomen försämrades upplevde närstående att de fick mindre tid och möjlighet 

till att prata med den sjuke och då de inte ville belasta den sjuke försökte de närstående 

dölja sina känslor. De ville inte visa sig osäkra, rädda eller arga eftersom den sjuke var 

beroende av dem. Det var viktigt att ge ett intryck av styrka och säkerhet (Brobäck & 

Berterö, 2003; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Perreault et al., 2004). Närstående 

försökte uppmuntra och stödja den sjuke att hålla modet uppe och bevara hoppet 

(Munck et al., 2008). Närstående försökte skydda den sjuke från känslomässig stress, 

vilket utelämnade dem till sina egna problem (Proot et al., 2003).  

 

Att leva med stort ansvar 

Närstående upplevde att de hade ett stort ansvar över den sjukes vård och de kände en 

ständig oro över att något skulle hända den sjuke när de inte var i närheten. De kände 

frustration och dåligt samvete över att inte leva upp till kraven som ställdes på dem och 

att inte ha tillräckligt med tid till den sjuke (Munck et al., 2008). De närstående som 

arbetade parallellt med vårdandet upplevde att de aldrig var på rätt plats, var de än 

befann sig (Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Närstående kände sig kluvna i den vårdande rollen, då det innebar att vara både partner 

och vårdare. Att leva i denna kluvna roll och upplevelsen av att de hade ett stort ansvar 

för vården av den döende personen i hemmet ledde till att närstående levde under stor 

stress, vilket påverkade att de blev känslomässigt instabila (Brobäck & Berterö, 2003).  

 

Att vara frustrerad över den sjukes förändring 

Närstående upplevde det som psykiskt påfrestande när den sjukes hälsa förvärrades och 

den fysiska och mentala förmågan försämrades (Munck et al., 2008). Den sjukes 

förändringar skapade en känsla av ojämlikhet i relationen, till följd av att den närstående 

hade en vårdande roll, och i och med denna roll en viss känsla av makt och ansvar över 

den sjuke (Persson & Sundin, 2008). Vidare skriver Munck et al. (2008) samt 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) att närstående upplevde det som krävande när 

den sjukes mentala förmåga försämrades och personen gick från att vara aktiv till att 

vara frånvarande. Även studier av Linderholm och Friedrichsen (2010) och Proot et al. 

(2003) visade att närstående upplevde det frustrerande att se den sjuke förändras från att 

vara oberoende till hjälplös och beroende av andra. Närstående upplevde, enligt 

Stajduhar et al. (2008), det som bittert när den sjuke inte visade förståelse eller 

medkänsla över vad de närstående gick igenom när de sörjde den person som den sjuke 

en gång varit.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vårdvetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ ansats där närståendes 

upplevelser av att vårda en cancerdrabbad person i hemmet i livets slut har studerats. En 

kvalitativ ansats görs, enligt Friberg (2006), för att öka förståelsen av det fenomen som 

valts att studera samt att få kunskap om hur sjuksköterskor kan tillämpa kunskapen i 

praktiken. Under datainsamlingen exkluderades artiklar med kvantitativ metod då dessa 

inte belyser innehållet i upplevelsen av ett fenomen, utan främst används för att beskriva 

mätbara variabler. I de analyserade artiklarna har författarna använt intervjumetodik för 

att ta reda på närståendes upplevelser.  Intervjuer är en kvalificerad metod för att studera 

personers upplevelser, vilket var en passande metod för denna uppsats.  

 

En inledande litteratursökning gjordes för att se vilken forskning som fanns publicerat 

inom valt område. Med hjälp av denna sökning utformades lämpliga sökord till den 

egentliga litteratursökningen. Sju artiklar hittades i den egentliga litteratursökningen. 

Materialet upplevdes ej tillräckligt innehållsrikt för att genomföra ett examensarbete och 

därför genomfördes en manuell sökning för att får fram ytterligare en artikel. Totalt 

studerades åtta artiklar till vår studie, vilket ansågs vara en rimlig mängd inom 

tidsramen för en kandidatuppsats. Av dessa artiklar var fem var från Sverige, två från 

Kanada och en från Holland. Dessa länder har likartade hälso- och sjukvårdssystem och 

artiklarna hade liknande resultat. Vi har diskuterats om resultatet hade fått ett annat 

utfall om studien hade innehållit artiklar från länder som har lägre levnadsstandard och 

olikt hälso- och sjukvårdssystem. Det hade varit en intressant infallsvinkel att gå vidare 

med och studera om det existerar någon skillnad och hur detta påverkar närståendes 

upplevelser av att vårda en cancerdrabbad person i hemmet.  

 

Studien innehåller artiklar som publicerats mellan 2001 och 2011. Äldre forskning har 

exkluderats då dessa kan komma att visa andra resultat än vald tidsperiod på grund av 

att hemsjukvården har utvecklats mycket under senare tid. 

 

En styrka i vår studie är att vi har studerat etthundratre närståendes upplevelser och för 

att inkludera olika perspektiv har vi studerat partner, särbo, föräldrar, syskon och vuxna 

barns upplevelser av att vara närstående till en cancerdrabbad person i livets slut.   

 

Vård i livets slut kan bedrivas både i hemmet och på olika former av institutioner, t ex 

hospice. Studier där vården bedrivs på institutioner har exkluderats, då det inte svarar 

mot vårt syfte. Närstående till personer som vårdas på hospice kan ha andra upplevelser 

då vården inte bedrivs i hemmet vilket medför att närstående inte har samma ansvar och 

roll i vårdandet.  

 

Färgkoder användes för att identifiera nyckelfynd och utifrån dessa utformades 

subteman och teman. Detta var en bra metod då den gav en tydlig överblick av 

artiklarnas resultat. Att identifiera och utforma subteman och teman var svårt och 

tidskrävande. Från början utformades endast fem subteman men detta lyfte inte fram 

och visade närståendes upplevelser på ett korrekt sätt vilket ledde till att ytterligare 
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subteman utformades. Slutresultatet är presenterat på ett tydligt och utförligt sätt så att 

närståendes upplevelser framförs.  

 

Resultatdiskussion 

I studierna framkommer det att närstående är i behov av trygghet i den vårdande rollen. 

Trygghet uppnås genom delaktighet i vården samt kunskap och stöd från familj, vänner 

och sjuksköterska. Det är viktigt med både känslomässigt och praktiskt stöd för att 

skapa trygghet så att närstående kan behärska situationen. Flertalet närstående i vårt 

analyserade material upplever sig otrygga i den vårdande rollen då de känner sig 

oförberedda och osäkra inför den nya situationen. Upplevelsen av att ha ett stort ansvar i 

vårdandet av den sjuke leder till att närstående känner sig ensamma och övergivna.  

 

Närståendes relation till den sjuke förändras och de kan känna både närhet och distans i 

relationen. Den sjuke förändras både mentalt och fysiskt, vilket närstående upplever 

som frustrerande och psykiskt påfrestande. Förändringarna leder till att närstående får 

mindre tid och möjlighet att prata med den sjuke då de inte vill belasta denne med sin 

sorg. Studierna visar att de flesta närstående vill vårda den sjuke i hemmet, och gör 

detta med kärlek och respekt. Närstående ser vårdandet som en möjlighet att visa den 

sjuke uppskattning och komma varandra nära. De finns dock närstående som upplever 

vårdandet som en plikt och något som förväntas av dem, från både sjuksköterskan och 

den sjuke.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskan har en betydelsefull roll i att informera 

och undervisa närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan i undervisningen tar hänsyn 

till närståendes tidigare erfarenheter och kunskapsnivå. Det är även viktigt att 

informationen ges vid rätt tillfälle, då närstående är mottagliga. Dessa faktorer hjälper 

närstående att känna trygghet i den vårdande rollen.   

 

I en reviewartikel av Bee (2008), som behandlar vilka behov närstående har som vårdar 

en cancerdrabbad person i hemmet, framkommer det att närstående saknar praktiskt stöd 

och att detta ofta är relaterat till bristande och otillräcklig information från 

sjuksköterskan. Vårt resultat visar att praktiskt stöd i form av konkreta förslag på 

omvårdnadsåtgärder och vårdhandlingar ger närstående en känsla av trygghet. Vi anser 

att närstående får en känsla av kontroll och trygghet när de vet hur en uppgift ska 

utföras, och när de får bekräftelse från sjuksköterskan att den utförs på rätt sätt. 

 

En del närstående upplever, enligt Brobäck och Berterö (2003), ensamhet och brist på 

känslomässigt stöd från vänner, familj och sjuksköterska. Då fokus är på den sjuke och 

dennes mående tror vi att närstående ofta kommer i skymundan. Sjuksköterskan och 

vänner glömmer ibland bort att fråga hur den närstående mår. Vi antar att närstående 

gör allt som står i deras makt för hjälpa den sjuke, och till följd av detta glömmer de 

bort sig själva och sätter sina egna behov åt sidan. Det kan räcka med en fråga om hur 

den närstående mår eller en klapp på axeln för att den närstående ska känna sig sedd och 

finna styrka till att fortsätta vården. Ibland är det de små, enkla handlingarna som utgör 

skillnaden mellan att behärska situationen och att förlora kontrollen.  
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Resultatet visar att känslan av att bli sedd kan göra att närstående växer i den vårdande 

rollen, vilket kan lindra deras lidande. Detta styrks i Milberg, Strang, Carlsson och 

Börjessons intervjustudie (2003) där det framkommer att närstående upplever det som 

positivt när de får uppmärksamhet och bekräftelse från sjuksköterskan. Närstående 

känner sig sedd som individ och de upplever att sjuksköterskan lyssnar till dem och tar 

hänsyn till deras önskningar i vårdandet. Vi menar att känslan av ensamhet kan minska 

när närstående har någon att prata med och ventilera sina känslor med. Att ha någon att 

vända sig till och att veta att någon bryr sig om en kan göra känslan av övergivenhet 

mindre påtaglig.  

 

De flesta närstående, enligt Brobäck och Berterö (2003), upplever att de har ett stort 

ansvar och att de är ensamma i vårdandet av den sjuke då familj, vänner eller 

sjuksköterskan inte erbjuder dem det stöd de är i behov av.  Bristen på stöd leder, enligt 

vårt resultat, till att närstående känner sig övergivna i sin roll med det betungade ansvar 

som vårdandet innebär. Detta kan ge en känsla av att inte räcka till, då närstående inte 

har den tid, kunskap eller stöd de behöver för att tillgodose den sjukes behov. Känslan 

av att inte räcka till kan göra att närstående känner sig maktlösa och värdelösa. De gör 

allt som står i deras makt, men de upplever att det aldrig är tillräckligt.  

 

Vi antar att närstående ofta är rädda för att be om hjälp, då de inte vill visa sig svaga 

eller vara till besvär. Att vårda någon i hemmet är något flertal närstående kan tro att de 

ska klara av på egen hand, och detta kan vara ytterligare en orsak till att de inte vågar be 

om hjälp. När närstående inte ber om hjälp och avlastning kan det leda till att de känner 

sig isolerade i hemmet. I Andershed och Werkanders intervjustudie (2007) styrks detta 

då det framkommer att närstående vill göra mer för den sjuke men att de inte alltid har 

styrkan till det. Detta kan resultera i en känsla av att de inte gjort allt de kunnat för den 

sjuke. Närstående kan känna dåligt samvete och känna sig misslyckade när de inte lever 

upp till sina egna förväntningar.   

 

Resultatet visar att närstående kan känna en olust för att lämna hemmet då de är oroliga 

för att det ska hända den sjuke något. Detta kan leda till att närstående känner sig 

isolerad och fången i sitt egna hem. I dessa situationer anser vi att sjuksköterskan har en 

viktig roll i att informera närstående om vilken hjälp de är berättigade till samt att 

uppmana närstående till att det är tillåtet att ta tid för sig själv. Att veta att det finns 

hjälp att tillgå anser vi kan ge en ökad känsla av trygghet och en känsla av att inte vara 

ensam med ansvaret.  

 

Till följd av sjukdomen förändras den sjuke, både mentalt och fysiskt, och detta 

upplever närstående som påfrestande (Munck et al., 2008). Vi menar att närstående kan 

uppleva denna förändring som en förlust och saknad över den person den sjuke en gång 

varit. Den sjukes förändrade personlighet kan göra att närstående undviker att bjuda 

hem vänner och familj, då de skäms över den sjukes förändrade beteende.  

 

Vi anser att närstående vill värna om den sjukes integritet och bevara den friska bilden 

av den sjuke, då de tror att den sjuke upplever skam över sin förändrade kropp och 

personlighet. Vi antar att närstående kan känna sorg och maktlöshet i situationer där den 

sjuke är särskilt sårbar och utsatt. Detta bekräftas av Andershed och Werkander (2007) 

då det i deras studie framkommer att närstående upplever att den sjuke befinner sig i 
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olika förnedrande situationer i samband med vården i hemmet där deras stolthet är 

hotad. Närstående kan uppleva skam åt den sjukes vägnar i situationer där den sjuke är 

beroende av andra t ex vid intimtvätt och skötsel av personlig hygien.  

 

I resultatet går det att läsa att närstående försöker dölja sina känslor för att skydda den 

sjuke. Enligt Proot et al. (2003) vill även den sjuke dölja sina känslor för att skydda den 

närstående från känslomässig belastning och detta leder till att relationen mellan den 

sjuke och den närstående förändras till det sämre. Vi menar att det är ett vanligt 

fenomen i vården att närstående och den sjuke försöker skydda varandra. Detta görs 

dock med kärlek och omtanke, med syftet att göra gott. Närstående och den sjuke vill 

inte belasta varandra eller visa sig svaga, då risken finns att de sårar den andre. Utifrån 

våra erfarenheter anser vi att en bra kommunikation är en förutsättning för att hantera 

denna redan svåra och påfrestande tid i livet. När närstående och den sjuke pratar om 

sina upplevelser och vågar visa sina känslor skapar det en trygghet i relationen. I de fall 

närstående och den sjuke inte har en öppen och ärlig kommunikation menar vi att de 

förlorar stödet i varandra. Detta kan leda till att känslan av osäkerhet och ensamhet ökar 

då de inte vet vad den andra tycker och tänker.  

 

SLUTSATSER 

Närstående i de analyserade artiklarna var oförberedda och osäkra inför deras nya roll. 

En del såg vårdandet som ett tillfälle att ge tillbaka den kärlek och omtanke närstående 

fått från den sjuke genom åren, medan andra såg det som en plikt. Närstående upplevde 

att de hade ett stort ansvar i vårdandet och detta ledde till att de kände sig ensamma och 

övergivna och de kunde inte behärska situationen. Närstående eftersträvade trygghet 

och delaktighet i den vårdande rollen, vilket de uppnådde genom information, 

känslomässigt och praktiskt stöd. När den sjuke förändrades mentalt och fysiskt kände 

sig närstående frustrerade och förändringarna skapade även en känsla av att förlora 

närheten i relationen. Närstående var rädda för att något skulle hände den sjuke om de 

inte var i närheten, vilket även gav en känsla av att vara isolerad i hemmet. 

  

PRAKTISKA IMPLIKATIONER  

Närstående är ofta oförberedda och osäkra i vårdandet av den sjuke. För att skapa 

trygghet och minska närståendes belastning bör sjuksköterskan skapa en bra 

vårdrelation till patienten och närstående. Detta kan ske genom att sjuksköterskan:  

 visar hänsyn och lyssnar till närståendes önskningar   

 uppmärksammar närståendes behov och bekräftar deras insats i vården så att de 

känner sig sedda 

 ger information och undervisning vid rätt tillfälle, utifrån närståendes kunskaper 

och tidigare erfarenheter 

 ger närstående praktiskt stöd i form av konkreta förslag på hur de ska vårda den 

sjuke vid t ex förflyttningar och administrering av läkemedel 

 ger närstående känslomässigt stöd genom att t ex finnas tillgänglig för samtal 

och reflektioner 

 informerar närstående om vilka stödinsatser som finns att tillgå, t ex hemtjänst 

och avlastning i form av exempelvis korttidsboende. 
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Bilaga 1  

Översiktstabell över analyserade artiklar.  
 

 Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Being in the 

situation of a 

significant other to a 

person with 

inoperable lung 

cancer. 

Författare: Persson, 

C. & Sundin, K.  

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Syftet är att belysa 

meningen av 

signifikanta andra 

levda upplevelser 

av deras situation 6 

månader efter en 

familjemedlem fått 

diagnosen 

inoperabel 

lungcancer. 

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologi

sk ansats.  

 

Narrativa 

intervjuer av 

12 närstående 

i Sverige till 

personer som 

fått 

diagnosen 

inoperabel 

lungcancer 6 

månader 

tidigare.  

Relationen till den 

sjuke förändrades och 

relation blev ojämlik.  

 

Den närstående 

upplevde maktlöshet 

och ensamhet i 

vårdandet, och en 

känsla av att förlora 

kontrollen.  

Titel: Next-of-kin 

caregivers in 

palliative home care 

– from control to 

loss of control.  

Författare: Munck, 

B., Fridlund, B. & 

Mårtensson, J. 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Syftet är att 

beskriva situationer 

som påverkar 

anhörigvårdares 

förmåga att klara 

av palliativ vård i 

hemmet. 

Kvalitativ 

studie med 

Critical 

Incident 

Technique 

(CTI).  

 

9 anhöriga i 

Sverige från 

den palliativ 

hemsjukvård 

valdes 

strategiskt ut 

för intervju.  

Anhörigvårdare ville 

behålla kontrollen 

över deras liv genom 

att vara tillgänglig 

dygnet runt och 

genom att stödja och 

ta ansvar för patienten 

behov.  

De miste kontrollen 

när det fanns bristande 

stöd från 

sjukvårdpersonalen.  

När patientens 

symtom förvärrades 

upplevde de sig 

otillräckliga.  

Titel: How next of 

kin experience 

palliative care of 

relatives at home. 

Författare: 

Brobäck, G. & 

Berterö, C.  

Tidskrift: European 

Journal of Cancer 

Care 

Årtal: 2003 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Att identifiera och 

beskriva 

närståendes 

upplevelser av 

palliativ vård i 

hemmet.  

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologi

sk ansats.  

 

6 närstående i 

Sverige 

intervjuades.  

En känsla av 

otillräcklighet 

genomsyrar alla fem 

teman: anpassning, 

medvetenhet, att bli 

upplevd som en 

person, känslomässiga 

effekter och en känsla 

av osäkerhet. 

Närstående har behov 

av information och 
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undervisning om 

patientens diagnos och 

hur de ska vårda 

patienten. De har även 

behov av psykologiskt 

stöd.  

 

Titel: Advanced 

home care for cancer 

patients at the end of 

life: a qualitative 

study of hopes and 

expectations of 

family caregivers.  

Författare: 

Wennman-Larsen, 

A. & Tishelman, C. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal  of Caring 

Science 

Årtal: 2002 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv.  

Syftet var att 

studera vilka 

förväntningar 

anhörigvårdare 

hade på den 

palliativa vård i 

hemmet, då en 

närstående hade 

cancer.  

Kvalitativ 

studie. 

 

Ostrukturerad

e intervjuer.  

 

11 närstående 

i Sverige till 

patienter 

som inte 

förväntades 

leva mer än 6 

månader.  

 

De närstående beskrev 

att de hade det största 

ansvaret av vården för 

patienten. De var 

oroliga över deras liv 

skulle se ut efter 

patientens död. De 

närstående upplevde 

inte personalen som 

en källa för 

känslomässigt stöd.  

Titel: Vulnerbility 

of family caregivers 

in terminal palliative 

care at home; 

balancing between 

burden and capacity.  

Författare: Proot, I-

M,Huijer Abu-Saad, 

H., Crebolder H., 

Goldsteen, M., 

Luker, K. & 

Widdershoven, G. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Årtal: 2003 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Syftet var att 

studera 

anhörigvårdares 

upplevelser, deras 

behov av 

hemsjukvård samt 

vilket 

sjukvårdsinsatser 

de mottog.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Grounded 

theoery (GT).  

 

13 närstående 

i Holland till 

patienter med 

cancer 

intervjuades.  

Närstående hade inte 

längre möjlighet till 

att fortsätta sitt 

dagliga liv, med sina 

gena rutiner och 

vanor. De närstående 

upplevde att de var 

fångar i sitt egna hem. 

De var oroliga inför 

patientens död, hur 

den skulle te sig.  

 

Närstående upplevde 

bristande stöd från 

familj, vänner och 

sjuksköterskan.  
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Titel: A desire to be 

seen: Family 

caregivers´experienc

es of their caring 

role in palliative 

home care. 

Författare: 

Linderholm, M. & 

Freidrichsen, M. 

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Årtal: 2010 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Syftet var att 

studera hur 

anhörigvårdare till 

döende patienter 

upplevde deras 

vårdande roll och 

stöd under 

patienten sista tid i 

livet och efter deras 

dör.  

Kvalitativ 

studie med 

hermeneutisk 

ansats.  

 

13 närstående 

i Sverige 

intervjuades.  

Resultatet visade att 

vara en 

anhörigvårdare var en 

självklarhet när en 

nära person blev 

allvarligt sjuk. 

Närstående tog på sig 

en vårdande roll med 

kontroll och ansvar för 

patienten. Anhöriga 

kände sig utlämnande 

och hade en känsla av 

maktlöshet när de inte 

lyckades etablera en 

gos relation med 

hemsjukvården.  

Titel: The 

experience of family 

members caring for 

a dying loved one.  

Författare: 

Perreault, A., 

Fothergill-

Bourbonnais, F. & 

Fiset, V.  

Tidskrift: 

International Journal 

of Palliative Nursing 

Årtal: 2004 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Syftet var att 

uppmärksamma 

anhörigvårdares 

upplevelser av att 

vårda en döende 

närstående i 

hemmet och hur de 

klarade av att 

upprätta hålla 

denna roll.  

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologi

sk ansats.  

 

10 närstående 

i Kanada 

intervjuades 

med öppna 

frågor.  

Närstående upplevde 

en känsla av 

hjälplöshet som var 

förknippad med att 

sjukdomen 

förvärrades samt deras 

oförmåga att lindra 

smärta och obehag hos 

patienten. 

Stödpersonens roll till 

anhörigvårdaren var 

viktig och de anhöriga 

uppskattade hjälpen.  

Titel: Factors 

influencing family 

caregivers ´ability to 

cope with providing 

end-of-life cancer 

care at home.  

Författare: 

Stajduhar, K., Leigh 

Martin, W., 

Barwich, D. & 

Fyles, G.  

Tidskrift: Cancer 

Nursing 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskapli

gt perspektiv.  

 

Närstående 

perspektiv. 

Syftet var att 

beskriva faktorer 

som påverkar 

närståendes 

förmåga att vårda 

en cancersjuk 

person i hemmet, i 

livets slut.  

Kvalitativ 

studie.  

 

Tolkande 

beskrivande 

analys. 

 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer av 

29 närstående 

i Kanada 

gjordes. 

Resultatet visade fem 

faktorer som 

påverkade närståendes 

förmåga att vårda en 

cancersjuk person i 

hemmet, i livets slut; 

närståendes inställning 

till livet, patientens 

sjukdomsupplevelse, 

patientens erkännande 

av närståendes vård, 

relationen mellan 

närstående och patient 

och närståendes känsla 

av säkerhet. 

 


