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Sammanfattning 

Alltfler människor har en önskan om att få leva sina sista dagar i hemmet. Att vara 

närstående till en döende person innebär ofta en enorm påfrestning och en krisartad 

livssituation. Närstående ställs inför svåra utmaningar och upplever en börda i att 

upprätthålla vardagen och utföra praktiska göromål i vården av den sjuke. Samtidigt får 

de hantera både den egna och den sjukes sorg och förtvivlan. De närstående ser sin 

insats som ett sätt att ge tillbaka något av den kärlek de själva fått och har en önskan om 

att patientens sista vilja ska respekteras. I många fall beskriver närstående att de varit i 

behov av stöd för sin egen skull, men också stöd för att klara av det dagliga livet och 

vården av den sjuke. Sjuksköterskor inom ett palliativt hemsjukvårdsteam kan i ett tidigt 

skede etablera en god kontakt med både patient och närstående. Denna vårdrelation är 

ytterst värdefull för närståendes upplevelse av trygghet och delaktighet, men ligger 

också till grund för deras gemensamma arbete kring vården. Syftet med studien är att 

beskriva vad närstående upplever som betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet, 

när vården utförs i hemmet. Detta arbete bygger på en litteraturstudie enligt Axelsson 

(2012) och baseras på kvalitativa studier. Vårt resultat bildar två teman och fem 

underteman. Resultatet visar närståendes behov av trygghet och stöd. Det visar också på 

vilket sätt sjuksköterskan i teamet kan lindra närståendes lidande och medverka till en 

ökad trygghet i en svår situation. 

 

Nyckelord: Palliative care, Home care, Relative, Next of Kin, Experience, Caring.  
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INLEDNING 

Inom palliativ hemsjukvård tar många närstående ett stort ansvar för uppgifter som 

annars skulle ha utförts av vårdpersonal. De närstående kommer ha stor betydelse för 

den individ som drabbats av sjukdom. Under senare tid har bland annat nerdragningar 

inom Hälso- och sjukvården inneburit att de närstående fått en större och viktigare roll 

då vården utförs i hemmet och troligtvis kommer det ansvaret att öka i framtiden. Vi har 

valt att belysa de närståendes situation då detta är något som vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning upplevt som bristfälligt och lågt prioriterat hos de 

sjuksköterskor vi mött. En bra relation mellan närstående och sjuksköterskan kan lindra 

en del av det lidande som närstående kan uppleva i svåra situationer. Som sjuksköterska 

kommer det vara värdefullt för oss att ha en fördjupad kunskap om vad som är av 

betydelse för närstående, oavsett var vår framtida arbetsplats kommer vara. 

 

BAKGRUND 

Vi kommer alla ställas inför döden och döendet men vi vet inte när och på vilket sätt. 

Oftast kommer döden sent i livet och efter ett sjukdomstillstånd. Även om döden är 

given och en naturlig del av våra liv så förändras den enskilda människans syn på död 

och döendet över tid. Socialstyrelsens Nationella vårdprogram för palliativ vård (2012 s. 

15) menar att ingen kan fly från döden och när livet lider mot sitt slut ställs människan 

inför olika utmaningar och svårigheter. Dessa utmaningar och svårigheter är 

individuella då varje person är unik och har olika önskemål och behov. Enligt 

Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd (2012, ss. 15-16) visar flera studier att många 

människor har en önskan att avsluta sina liv i hemmet. Denna önskan är dock beroende 

av flera faktorer där tillgången på kvalificerad personal, samt närståendes inställning 

och möjligheter anses som viktiga. Under 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige 

och cirka 80 procent av dessa bedömdes ha varit i behov av palliativ vård. Den 

palliativa vården bedrivs dels på sjukhus men även i hemmet med stöd av insatser från 

primärvård och kommun. 

 

Palliativ vård 

Det förhållningssätt som kännetecknar palliativ vård förklaras av Socialstyrelsens 

termbank (2011) som ”en helhetssyn på människan, genom att stödja individen att leva 

med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut”. Palliativ vård 

bygger på en vårdfilosofi där syftet är att skapa förutsättningar för livskvalitet. Vården 

beskrivs i två faser, en tidig och en sen fas. I den tidiga fasen är sjukdomen inte botbar 

men specifik behandling är möjlig som i vissa fall kan bidra till en förlängning av livet. 

I den sena fasen är all behandling avslutad och målet är att varken påskynda eller 

uppskjuta döden som är förväntad inom kort tid (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 13).  

 

WHO (2013) definierar palliativ vård enligt följande: 

 

 Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och 

lindra lidande, genom tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta 
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och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i 

samband med livshotande sjukdom.  

 

Enligt Socialstyrelsens Nationella kunskapsstöd (2012, s. 29) kan stöd till närstående 

som vårdar patienter i palliativt skede ges på olika sätt, men forskningen har ännu inte 

kunnat visa vilket sätt som är det bästa. De stöd som ofta erbjuds de närstående är att 

delta i vårdandet av patienten samt emotionellt stöd i form av samtal. Då patienten 

vårdas i hemmet kan de närstående få stöd genom avlastning av praktiska sysslor. Det är 

viktigt att komma ihåg att närståendes behov av stöd är individuellt och även kan 

variera under patientens sjukdomstid. Exempelvis kan de närstående behöva 

information, delta i omvårdnaden av patienten och få vara vid dess sida. Även efter 

dödsfallet kan stöd behövas för att få hjälp att hantera sin sorg.  

 

Enligt Stoltz, Lindholm, Udén, och Willman (2006, ss.163-173) visar tidigare forskning 

att sjuksköterskor har svårt att möta de närståendes individuella behov i en palliativ 

vårdsituation. Förutsättning för att skapa en relation med de närstående kräver tid vilket 

sjusköterskorna inte upplevde sig ha. Detta resulterade i att de inte upplevde sig kunna 

möta de behov som närstående uttryckte.  

 

I en studie gjord av Melin-Johansson (2008, ss. 233-236) beskrev patienter som fått 

palliativ hemsjukvård det som positivt att få vårdas i hemmet, eftersom de då upplevde 

en känsla av självständighet. Att ha närstående som hjälpte till i vårdandet och 

kontakten med det palliativa teamet, som på ett förtroendefullt sätt bidrog med stöd och 

medicinsk vård, gjorde att patienterna kände sig tillfreds och trygga i hemmet. 

Möjligheten att vara autonom och påverka sin situation var större i hemmet än då de 

vårdades på sjukhus. Patienterna beskrev hur det var möjligt för dem att påverka den 

medicinska behandlingen i samråd med teamet. Teamet var betydelsefullt då de visade 

ett engagemang och gav bekräftelse, vilket lindrade patientens lidande. Detta gav 

patienterna en känsla av trygghet och livskvalitet. Enligt Wiklund (2003, ss. 157-158) 

förutsätter den vårdande relationen mellan teamet och familjen, en ömsesidighet från 

båda parter. Det innebär att teamet måste vara tillgängligt för patienten och familjen och 

ställa sig till deras förfogande. Det innebär samtidigt att de berörda tar emot detta 

erbjudande och bjuder in de professionella i deras värld. 

 

Kallenberg och Ternestedt (2005, ss. 81-88) beskriver att i den palliativa vården sker 

möten mellan människor som befinner sig i en kritisk livssituation och professionella 

vårdare. Det är patienten som fått besked om att ha drabbats av en sjukdom som 

kommer leda till döden, det är också närstående som vet att deras nära ska dö och att 

tiden tillsammans är begränsad. Hur den sista tiden tillsammans kommer att vara beror 

bland annat på möjligheten att ge patienten symtomlindring och det beror också på det 

stöd som familjen får. Rollerna i familjen förändras då någon familjemedlem drabbas av 

en svår sjukdom vilket medför att det är viktigt att även de närståendes situation 

uppmärksammas. Strävan är att alla berörda i familjen ska må så bra som möjligt vilket 

också påverkar patienten på ett positivt sätt. Wiklund (2003, s.158) menar att teamet 

och familjen är delaktiga i vårdrelationens utformning och att denna relation kan ge 

både kraft och lindra lidande.  
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Den roll som det palliativa teamet har, handlar till stor del om att bygga upp en 

förtroendefull relation med patienten och dess närstående. Samtliga i familjen kan 

behöva stöttning på olika sätt. Det kan röra sig om att ge information om vilka 

möjligheter som finns och vad de kan kräva. En viktig del av teamets uppgift är att ge 

familjen stöd i att inte bara fokusera på det sjuka, utan att familjen också orkar se 

glädjeämnen och möjligheter i en annars svår situation Friedrichsen (2005, ss. 377-381). 

I ett palliativt hemsjukvårdsteam ingår flera olika professioner. I denna studie har 

författarna valt att fokusera på närståendes möten med det palliativa teamet.  

 

Hemmet 

Enligt Milberg, (2005, s.149) innebär vård i det egna hemmet vid livets slut, en 

omställning för både patienten och dess närstående. En förutsättning för att kunna få sin 

önskan uppfylld om att vistas i sitt hem den sista tiden, utgår ifrån att det finns 

närstående närvarande. Den välkända miljön i hemmet representerar trygghet. Samtidigt 

förändras hemmets karaktär när en familjemedlem är svårt sjuk och vårdas i hemmet. 

Lantz (2007, s. 36) beskriver hemmet som en förlängning av personen och som något 

som uttrycker vem personen är och knyter an till dennes identitet. Stor respekt och 

varsamhet är av betydelse och ska beaktas då besökare beträder hemmet. Tröskeln 

markerar en gräns som endast ska trädas över efter inbjudan. 

 

Närstående 

Flera olika benämningar förekommer om personen som står nära patienten. Exempel på 

uttryck är anhörig, familj, närstående, släkting eller vän. Närstående definieras av 

Socialstyrelsen (2004) som en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

I föreliggande uppsats används begreppet närstående och den som är sjuk benämns 

patient. Det stöd som ges i hemmet, oavsett vårdgivare eller yrkeskategori, benämns 

palliativa teamet eller endast teamet. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Då någon person i en familj drabbas av livshotande sjukdom påverkas samtliga 

involverade på olika sätt. Ovissheten om vad som kommer hända och på vilket sätt 

framtiden ska te sig känns för många skrämmande. Många patienter har en önskan att 

avsluta sitt liv i hemmet men den möjligheten är bland annat beroende på faktorer som 

den närståendes inställning och tillgången på kvalificerad personal. Palliativ vård 

bygger på en vårdfilosofi där syftet är att skapa förutsättningar för livskvalitet. 

Fokusering sker naturligt på personen som är sjuk och dennes behov, upplevelser och 

lidande, men även de närståendes situation behöver beaktas. Hur vården ska komma att 

utformas och på vilket sätt närstående kan få en naturlig del av vårdandet är en 

utmaning för det palliativa teamet som arbetar nära den drabbade familjen. Det är 

viktigt att komma ihåg att närståendes behov av stöd är individuellt och även kan 

variera under patientens sjukdomstid. Även efter dödsfallet kan stöd behövas för att få 

hjälp att hantera sin sorg. Att belysa närståendes situation kan bidra till kunskap om vad 

de anser är av vikt i en palliativ vårdsituation i hemmet. Vad upplever närstående som 

betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet?  Vilka faktorer är viktiga i det palliativa 

teamets förhållningssätt för att närståendes lidande ska lindras i en svår situation? 
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa vad närstående till svårt sjuka patienter som vårdas i 

hemmet, upplever som betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet. 

 

METOD 

För att belysa vad närstående till svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet, upplever 

som betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet har en litteraturstudie gjorts enligt 

Axelssons modell (2012). Denna modell innebär att data baseras på primärkällor från 

vetenskapliga artiklar eller rapporter. Axelsson (2012, s. 205) menar att genom att 

använda litteraturstudie som metod, erhålls kunskap om sökvägen till ny kunskap, hur 

denna kan värderas för att sedan sammanställas till ett svar på den aktuella 

forskningsfrågan. Dessa kunskaper är nödvändiga för att utveckla dels den egna 

professionen, men också den verksamhet man kommer vara delaktig i.  
 

Datainsamling 

En första pilotsökning genomfördes med sökord författarna ansåg vara relevanta till 

syftet. Databaser som användes var PubMed, Cinahl samt SweMed+. De primära 

sökorden som användes var: Palliative care, Relatives, Caring och Experience. 

Sökningen redovisas nedan. Utifrån titel och abstract som var relevant för området 

sparades artiklarna för senare granskning. I artiklarnas abstract och referenslistor fann 

författarna fler sökord och vägar till artiklar med liknande innehåll. Databassökningen 

resulterade i en av våra valda artiklar, vilken återfanns i SweMed+ med hjälp av 

sökorden Palliative care och Relatives. Dock utgjordes litteratursökningen till största 

delen av manuell sökning genom artiklars referenslistor där vi fann resterande sju 

artiklar.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beröra palliativ vård med ett 

närståendeperspektiv inom hemsjukvården och inte vara äldre än tio år. Artiklarna 

skulle även vara vetenskapligt granskade, innehålla abstract och vara publicerade på 

engelska eller svenska.  

 

Exklusionskriterier var artiklar där patienten var barn under 18 år, sjuksköterske- eller 

patientperspektiv. I vissa artiklar fanns dock både patient- och sjuksköterskeperspektiv 

men författarna valde då att endast inkludera de delar som behandlade 

närståendeperspektivet.  

 

Sökår: 2003-2013 

Sökdatum: 2013-03-05 - 2013-03-08 

Cinahl: Begränsad till Abstract och Peer-reviewed. 

Palliative care AND relatives 16 st. 

Palliative care AND caring 335 st. 

Palliative care AND relatives AND caring 23 st. 

 

Pubmed: Begränsad till Abstract. 

Palliative care AND relatives AND experience 41 st. 
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Palliative care AND caring 39 st. 

Palliative care AND relatives AND caring 13 st. 

 

SweMed+: Begränsad med Peer reviewed. 

Palliative Care AND relatives 7 st. 

Palliative Care AND relatives AND caring 70 st. 

 

Dataanalys 

Axelsson (2012, ss. 203-220) menar att en litteraturstudie innebär att gå från helhet till 

delar, för att slutligen komma fram till en ny helhet. För att nå till en ny helhet, ”ett 

resultat”, är det viktigt med en tydlig struktur för att inte trovärdigheten ska gå förlorad. 

De artiklar som valdes ut kvalitetsbedömdes och ansågs hålla en vetenskaplig kvalitet 

och var publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Artiklarna lästes sedan ordagrant 

igenom var för sig av författarna. I nästa fas koncentrerades läsningen till artikelns 

resultat. Återigen lästes detta var för sig av författarna och tonvikten lades på att finna 

resultat som berörde vad närstående till svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet, 

upplever som betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet. Meningsbärande enheter 

ur artiklarna identifierades och sammanfördes i olika teman med hjälp av färgkoder. 

Preliminära arbetsrubriker kunde därefter sättas som ett försök till att skilja dess 

innehåll åt. Författarna diskuterade hela tiden enheternas perspektiv, med tanke på att 

hålla fokus på studiens syfte. Under analysen prövades de meningsbärande enheterna 

mellan de olika teman, för att finna dess bakomliggande innebörd och för att hitta sin 

plats under bäst passande tema. Under processens gång framträdde två övergripande 

teman med fem underteman, vilka beskrivs i tabellen.  

 

Tabell 1 

Tema Undertema 

Trygghet  Relationen till det palliativa teamet 

Hemmets betydelse 

Delaktighet 

Stöd  Stöd i en förändrad livssituation 

Kunskap 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån två teman Trygghet och Stöd. Dessa två teman har varit 

återkommande i de valda artiklarna och uttrycker vad de närstående anser som 

betydelsefullt i mötet med det palliativa teamet. 

 

Trygghet 

Det första temat berör närståendes upplevelse av trygghet, vilket följs av tre 

underteman; Relationen till det palliativa teamet, Hemmets betydelse och Delaktighet. 
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Relationen till det palliativa teamet  

Det som bidrog till en känsla av ökad trygghet var teamets förhållningssätt, vilket 

beskrivs i flera studier, (Millberg, Strang, Carlsson, Börjesson, 2003, ss.751-754; 

Borstrand & Berg 2009, ss.16-18; Stoltz, Willman & Udén 2006, ss. 599-603). De 

professionellas bemötande med inre egenskaper som förmedlade ett lugn, vänlighet, 

värme, omtanke och engagemang, påverkade de närståendes situation på ett positivt sätt 

och skapade en känsla av tillit. Relationen mellan de professionella var också 

betydelsefull för upplevelsen av trygghet, menade Borstrand och Berg (2009, ss. 16-18). 

I denna studie upplevde närstående att medlemmarna i teamet var samspelta och hade 

en god kommunikation sinsemellan. Det fanns en jämn och hög yrkesskicklighet hos 

dem som kom patient och närstående tillgodo. Den patientansvariga sjuksköterskan 

hade en betydande roll för samarbetet och förtroendefulla samtal utvecklades. Teamet 

som helhet kunde hjälpa till med det mesta som uttrycktes och efterfrågades. Närstående 

i Holmbergs studie, (2006a, ss. 280-283) berättade att stunderna runt köksbordet var 

värdefulla för att få samtala med teamet om hur de närstående på bästa sätt kunde bidra 

till vården av patienten. Det var också tillfällen till att berätta om sina farhågor, men 

också till att utvärdera och planera den fortsatta vården. Dessa små, men värdefulla 

samtal resulterade i känslor av tillit. 

 

Kontinuitet i relationerna beskrevs i flera studier som viktigt. Proot, Abu-Saad, 

Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2003, ss.115-119) och Milberg et al. 

(2003, ss. 751-754) beskrev hur närstående uttryckte att tillgången till vård och 

hjälpmedel och en kontinuitet i mötet med teamets personal var värdefullt och en viktig 

förutsättning för att ge god palliativ vård. Närståendes positiva upplevelser av 

kontinuitet belystes även av Borstrand och Berg (2009, ss. 16-18) samt Milberg et al. 

(2003, ss. 751-754). Tid och omtanke gavs till de närståendes situation och tryggheten 

förmedlades genom vetskapen av att få stöd oavsett tid på dygnet. Det omedelbara 

svaret på professionell hjälp, via besök eller telefonsamtal, tolkades som en känsla av att 

vara prioriterad framför andra. Detta upplevde de närstående som betydelsefullt.  

 

Även Stoltz, Willman och Udén (2006, ss. 599-603) belyste innebörden av att få ett 

kontinuerligt stöd. Detta gav de närstående en känsla av samhörighet och gemenskap 

med andra i vården. I denna studie talade de närstående om en bärighet i omsorgen. 

Denna känsla av ett nätverk som ryckte in närhelst det behövdes, upplevdes som en stor 

tillgång. Genom teamets stöd kunde närstående upprätthålla de löften de gett till 

patienten, om att vårda dem fram till livets slut. Närstående talade också om en känsla 

med anförtroende, som bildades tillsammans med teamet, men också tillsammans med 

sina barn. Närstående upplevde en trygghet i vetskapen av att hjälp fanns inom räckhåll 

om behov skulle uppstå. Att veta att de kunde meddela teamet eller sina barn om något 

skulle hända, var många gånger tillräckligt för att de skulle känna sig trygga. Detta kan 

tyda på ett resultat av teamets förmåga att stärka deras ömsesidiga relation med 

närstående, men även en förmåga att stärka relationen familjemedlemmar emellan.  

 
Närståendes upplevelser av otrygghet beskrev Borstrand och Berg (2009, ss. 16-18) och 

Milberg et al. (2003, ss. 751-754) vid de tillfällen när inte teamet kom på överenskommen 

tid. Detta resulterade i en lång och orolig väntan för närstående och ett lidande för 

patienten som till exempel fick fördröjd smärtlindring. Enligt Milberg et al. (2003, ss. 

751-754) upplevde de närstående en belastning av att möta alltför många människor 
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som var inblandade i patientens vård. Detta styrks även av Brobäck och Berterö (2003, 

ss. 341-344) som i sin studie beskrev att närstående blev erbjudna stöd från teamet vid 

upp till sex tillfällen per dygn. Det medförde, att det vid vissa tillfällen kunde vara upp 

till 25-30 människor som besökte deras hem i anslutning till patientens vård. Närstående 

upplevde att detta resulterade i känslor av osäkerhet och otrygghet. 
 

Symboliskt sett, kunde även medicinska material och tillhörigheter som förvarades i 

hemmet, förmedla att teamet fanns tillgängligt för familjen närhelst behov uppstod, 

menade Holmberg (2006a, ss. 280-283). Detta tyder på att upplevelse av tillgänglighet 

kan förmedlas även om teamet inte är fysiskt närvarande.  

 

Då patienten avlidit kom teamet till hemmet och bidrog med praktisk hjälp och stöd. 

Genom den delaktighet och närvaro närstående känt med teamet, upplevde de att de 

tillsammans delat både omvårdnaden såväl som förlusten. Inga ord kunde ges till tröst 

och lindring, men en respektfull tystnad var uppskattad, ansåg Holmberg (2006a, ss. 

280-283). Borstrand och Berg (2009, ss. 16-18) belyste att uppföljning från teamet efter 

det att patienten avlidit, uppskattades. Det uttrycktes också att närstående hade önskat 

mer kontakt och uppföljning än vad som erbjöds. Som en naturlig fortsättning på 

sorgearbetet uppgav de närstående att de hade önskat delta i ”leva vidare grupper”. 

 

Hemmets betydelse 

 

Genom att i ett tidigt skede knyta kontakt med familjen hade teamet möjlighet att skapa 

sig en förståelse för hemmets atmosfär och en god kontakt var redan etablerad då 

patientens sjukdomstillstånd försämrades, menade Holmberg (2006a, ss. 280-283). 

Genom att tid avsattes för frågor, familjens tankar blev lyssnade på, samt att ärliga svar 

gavs, föddes en känsla av trygghet, menade Millberg et al. (2003, ss. 751-754). En 

viktig faktor som påverkade tryggheten var möjligheten att få vårda patienten i hemmet, 

vilket också resulterade i att de fick mer tid tillsammans och att separationer undveks. 

Teamet bidrog till att miljön i hemmet upplevdes som trygg för både patienten och den 

närstående, vilket också gjorde att patientens önskemål kring sin död kunde uppfyllas. 

Brännström, Ekman, Boman, och Strandberg (2007, ss.339-342) resultat visar att då den 

närstående lyckades förmedla trygghet till patienten upplevde de själva en förnöjsamhet. 

Då patientens tillstånd försämrades blev vården mer och mer teamets ansvar. Rutiner 

etablerades och därmed kom teamet bli en nödvändig och en väsentlig del av 

familjelivet. Holmberg (2006b, ss. 17-20) samt Borstrand och Berg (2009, ss.16-18) 

visade att detta skedde på ett respektfullt sätt genom att teamet inte beträdde rum som 

uppfattades som privata. Genom detta sätt att förhålla sig, förmedlandes en känsla av att 

hemmet var en plats för omtänksam omvårdnad för hela familjen. Besöket uppfattades 

inte som ett intrång i deras privata sfär. 

 

Milberg et al. (2003, ss. 751-754) och Stoltz, Willman och Udén (2006, ss. 599-603) 
visade dock på andra upplevelser, där närstående kände att privatlivet gått förlorat. De 

sörjde över den förändrade miljön i hemmet som allt mer upplevdes som en institution 

när det anpassades efter teamets arbete. 
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Delaktighet 

 

Att få den odelade uppmärksamheten och erkännandet av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam, upplevde de närstående som positivt, menade Millberg et al. (2003, 

ss. 751-754) och belyste att teamet både lyssnade på patientens och de närståendes 

önskemål, samt visade dem ett personligt intresse. De närstående hade en önskan om att 

få utföra allt de hade möjlighet till, samt att fatta egna beslut med stöd av teamet. 

Teamet lyssnade till deras vilja och omvårdnaden rättades därefter. Brobäck och Berterö 

(2003, ss. 341-344) menar att delaktigheten gynnas när närstående själva är aktiva i 

vården, samtidigt som de professionella delar med sig av sin kunskap om hur patienten 

bör vårdas. Även Borstrand och Berg (2009, ss. 16-18) visade att teamet möjliggjorde 

delaktigheten för de närstående och att de var nöjda med både muntlig och skriftlig 

information, som ytterligare bidrog till en ökad delaktighet i omvårdnaden. Möjligheten 

att få enskilda samtal framkom som betydelsefullt. Delaktigheten stärktes i livets 

slutskede genom den dagliga ronden, där vården planerades med närstående, läkare och 

sjuksköterskor i teamet. Samtidigt uttryckte närstående att ansvaret känns tungt, trots 

stöd och upplevd delaktighet från teamets medlemmar. Detta vidhålls också av Stoltz, 

Willman och Udén (2006, ss. 599-603).  

 

Tack vare den kunskap teamet förmedlat, kände de närstående sig förberedda på 

dödsögonblicket och upplevde ingen rädsla, menade Holmberg (2006a, ss. 280-283). 

Denna kunskap om vad som fysiologiskt skulle komma att ske, bidrog till en känsla av 

trygghet, så att i patientens sista stund vågade de närstående vara ensamma i hemmet.  

 

Samtliga närstående i Borstrand och Bergs (2009, ss. 16-18) studie beskrev att redan det 

första mötet med teamet gav en upplevelse av trygghet och ett stort stöd. Milberg et al. 

(2003 s. 752) ansåg att teamets engagemang och intresse av att tillgodose både 

patientens och de närståendes behov, gav en känsla av delaktighet. Detta stödjs av 

Holmberg (2006a, ss. 280-283) som menade att det förtroende som teamet visade, var 

en förutsättning för att etablera en relation och viktigt för samarbetet mellan dem och 

familjemedlemmarna. Teamet delade generöst, självklart och utan tvekan med sig av sin 

kunskap till de närstående vilket bidrog till en ökad delaktighet. Teamet medverkade 

även till att yngre familjemedlemmar upplevde delaktighet, när en treårig dotter fick en 

egen ”förbandslåda” som hon använde i vården av sin pappa och som regelbundet 

fylldes på med material. På detta sätt blev hon, trots sin ringa ålder, en medlem i teamet.  

Stöd 

 

Studiens andra tema berör närståendes behov av stöd, vilket följs av två underteman; 

Stöd i en förändrad livssituation och Kunskap. 

 

Stöd i en förändrad livssituation 

 

Brobäck och Berterö (2003, ss. 341-344) ansåg att livsituationen förändrades för de 

närstående. De kände sig oförberedda och behövde tid till att ställa om sig och även 

acceptera den nya situationen i hemmet och sin roll som vårdare. Brännström et al. 

(2007, ss. 339-342) angav att när närstående upplevde sig som ansvariga för vården, 
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innebar det att på egen hand vara den som bedömde patientens symptom och tecken på 

försämring. Samtidigt skulle de lindra patientens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella lidande. Detta är uttryck för närståendes påfrestningar och behov av 

emotionellt stöd. Enligt Stoltz, Wilman och Udén (2006, ss. 599-603) uttryckte många 

närstående känslor av ensamhet och övergivenhet främst innan de var anslutna till ett 

palliativt hemsjukvårdsteam. Deras lidande och behov uppmärksammades inte, eller 

behandlades inte på det sätt de önskade och de kände sig förbigångna. Det var svårt att 

få professionell hjälp från rätt instans, eftersom de upplevde att ingen direkt ville åta sig 

det medicinska ansvaret. 

 

Milberg et al. (2003, ss. 751-754) belyste att närstående hade få möjligheter till 

återhämtning och att deras egna kroppsliga behov inte alltid uppmärksammades, till 

exempel behovet av sömn. Brännström et al. (2007, ss. 339-342) menade att närstående 

kunde ha sömnsvårigheter beroende på patientens behov av omvårdnad, men även 

närståendes egen oro ledde till sömnlöshet, som resulterade i en trötthet under dagtid. 

Proot et al. (2003, ss. 115-119) identifierade tre dimensioner av stöd från professionella 

vårdgivare. Dessa innebar instrumentellt, emotionellt samt informationsrelaterat stöd. 

Instrumentellt stöd innebar praktisk hjälp i den dagliga omvårdnaden, som lindrade 

bördan och underlättade för egna aktiviteter och kunde även fås nattetid. De närstående 

uttryckte att genom att få sin nattsömn tillgodosedd ökade deras förmåga att hantera 

vardagens belastning. Teamet visade en förståelse för att närstående har behov av 

samtal, likväl som med praktisk avlastning. Denna handling tydliggjorde att ett 

instrumentellt och ett emotionellt stöd ofta är sammanvävt och kan inte alltid särskiljas. 

De närstående i Holmbergs studie (2006a, ss. 280-283) uppskattade att teamet 

uppmuntrade familjen att bevara sitt vardagliga liv så långt det var möjligt. Proot et al. 

(2003, ss. 115-119) anser att det emotionella stödet är viktigt för att de närstående ska 

behålla kontrollen, upprätthålla egna aktiviteter, sociala kontakter och att bibehålla ett 

realistiskt hopp. Ett emotionellt stöd innebär också respekt för de val som närstående 

gör kring sitt engagemang i vården av patienten. Det innebär även en bekräftelse på den 

vård de utför, samt att någon lyssnar till deras oro. Känslomässigt stöd underlättar 

tillfredsställelsen och kan minska rädslan, otryggheten och ensamheten. Detta stöds av 

Milberg et al. (2003, ss.751-754) och av Brobäck och Berterö (2003, ss. 341-344) samt 

Stoltz et al. (2006, ss. 599-603) som menade att de närstående upplevde ett allt för stort 

ansvar och många farhågor, eftersom de var ensamma den största delen av dygnet. Det 

var svårt att vara en maktlös åskådare och se patienten lida och bli sämre. De kände en 

otillräcklighet som gav dem skuld och dåligt samvete. 

 

Stoltz, Willman och Udén (2006, ss. 599-603) menar att emotionellt stöd från teamet 

kunde bidra till en upplevelse av en inre kvalitet, en ökad samhörighet och tillit till sig 

själv. De närstående började betrakta sig själva som unika, betydelsefulla personer, med 

egna inre resurser i svåra situationer, vilket överraskade dem. De upplevde en trygghet i 

sig själva och visste vad som skulle göras och varifrån hjälpen skulle komma. Detta 

tyder på att teamet hade en förmåga att identifiera närståendes inre resurser som 

medförde att de upplevde en ökad tilltro till sig själva, men även en trygghet när de 

utförde vård. 

 

Att bevara familjelivet och upplevelsen av att fortfarande betraktas som man och hustru 

är ytterligare en aspekt för teamet att stödja och ta hänsyn till, menar Holmberg (2006a, 
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ss. 280-283). Närstående uttryckte en uppskattning gentemot teamet som såg till att 

parets fysiska behov att få sova tillsammans i samma säng kunde fortsätta, trots 

patientens behov av annan betydligt högre madrass. Denna handling av förståelse visade 

på en helhetssyn och på en djupgående erfarenhet av palliativ vård som respekterade 

patienten och hans hustru och som bidrog både till ett känslomässigt och fysiskt stöd. 

 

Holmberg (2006b, ss. 17-20) visar att teamet hade en avgörande roll för närståendes 

förståelse av patientens tillstånd och vad sjukdomen skulle leda till. I samtal med teamet 

fick närstående möjlighet att öppet ställa frågor om vad som skulle komma att ske. 

Dessa samtal skänkte ingen tröst till de närstående, men hjälp till en mindre förvirrad 

tillvaro. ”Att våga sätta ord på det svåra som ständigt upptar ens tankar och få tillfälle 

till att ställa frågor som nästan är förbjudna att ens tänka”, fortsätter Holmberg (2006b, 

ss. 17-20) är ett sätt för de närstående att genom samtal få emotionellt stöd via det 

palliativa teamet. 

 

Brobäck och Berterö (2003, ss. 341-344) ansåg att närstående inte tillät sig den 

avlastning de egentligen var i behov av, eftersom de då upplevde skuld om de tog en 

paus från rollen som vårdare. De levde med mycket krav från många håll, från 

patienten, från teamet, från samhället och kanske inte minst från dem själva. För att 

återfå kraft och känsla av att räcka till, var det viktigt att närstående tog tid för egna 

aktiviteter och tog emot avlastningen som erbjöds. Enligt Holmberg (2006a, ss. 280-

283) fungerade teamet likt en sköld, och skötte kontakter med andra verksamheter och 

utförde mycket av praktiskt arbete som var nödvändiga, men som inte krävde familjens 

engagemang. Detta upplevdes som en lättnad av de närstående då de istället kunde 

fokusera på patienten och familjen.  

 

Kunskap 

 

Att leverera dåliga nyheter om sjukdom och försämrat tillstånd till närstående, är en 

pågående kommunikations process, menar Holmberg (2006b, ss. 17-20). Inom palliativ 

vård är det avgörande att patient och närstående har förmåga att tillgodogöra sig 

kunskap och information. Hur saker sägs och i vilken situation de blir sagda på, har stor 

betydelse för de närstående. Varje familjemedlem måste bedömas efter var och ens 

behov och förmåga att klara av information. Ett sätt att ge närstående stöd och kunskap 

är tid i enskildhet för att prata om deras behov. Inte bara tiden är viktig, utan också att 

tidpunkten är rätt vald. Proot et al. (2003, ss. 115-119) menar att när kunskap och 

information ges till närstående, är det viktigt att den är lagom anpassad efter situationen 

och att prognos och förväntade komplikationer ofta bör diskuteras. I denna studie 

framförde närstående behov av kunskap om hur vården ska utföras, kring medicinering 

och hjälpmedel, samt information om den vård själva teamet utför. Enligt Brobäck och 

Berterö (2003, ss. 342-344) upplevde närstående känslor av oduglighet och hjälplöshet 

när de inte fått tillräcklig kunskap om vad de ska göra eller när saker och ting ska 

utföras. Adekvat information om sjukdomen är viktigt, eftersom det möjliggör för både 

patient och närstående att göra välgrundade beslut om den fortsatta behandlingen. I 

denna studie framkom att närstående upplevde brister i information kring hur 

sjukdomen utvecklade sig, såväl som brister i information om olika sorters stöd som 

kunde erbjudas till hemmet. 
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Holmberg (2006b, ss. 17-20) ansåg att stödet från teamet var avgörande för de 

närstående, för att förstå patientens ”copingstrategi”, förnekelse av sjukdom och 

förestående död.  Efter att ha nått denna kunskap upplevde de närstående att 

kommunikationen mellan dem och patienten åter blev nära, varm, öppen och ärlig. 

Möten med läkare och sjuksköterskor från det palliativa teamet, upplevde närstående 

som betydelsefullt, menade Milberg et al. (2003, ss. 751-754) och det var ett forum till 

stöd och råd kring omvårdnad och teknisk apparatur. Borstrand och Berg (2009, ss. 16-

18) visade på betydelsen av att denna kunskap bör vara på en tillfredsställande nivå 

inom detta område. När inte de närstående kunde sköta den tekniska apparaturen, ledde 

det till en osäkerhet och oro, eftersom patienten eventuellt inte blev tillräckligt 

smärtlindrad. Samtidigt uttryckte Brobäck och Berterö (2003, ss. 341-344) att de 

närstående fick vara mycket aktiva själva för att få information och de saknade specifik 

kunskap om hur vård till svårt sjuka patienter skulle utföras. Proot et al. (2003, ss. 115-

119) menar att närstående ibland upplevde en bristande tillgång till information, 

eftersom det inte fanns tillfällen till enskilda samtal, eller att de inte upplevde sig har 

rätt till information som läkaren endast gav till patienten. Brist på kompetens och 

felaktigheter rörande patientens symptom, försämrade de närståendes relation och 

förtroende till teamet, menade Milberg et al. (2003, ss. 751-754). En osäkerhet om den 

allra sista tiden i livet, då de närstående inte uppfattade att döden var nära, bidrog till en 

sämre förståelse av situationen. Närstående kände sig oförberedda och saknade kunskap 

som indikerade att döden var nära.  De hade önskat skriftlig information om döendet i 

ett tidigare skede och att den informationen följts upp på ett bättre sätt av teamet 

(Borstrand & Berg, 2009, ss. 16-18). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vårt intresse för hur närstående till svårt sjuka patienter upplever palliativ hemsjukvård, 

medförde att vi ville undersöka redan publicerad litteratur inom detta ämne. 

Forskningsfrågan kunde angripas med hjälp av en litteraturstudie enligt Axelssons 

modell (2012). Denna modell ansåg författarna vara relevant och tillräcklig för att få 

vårt syfte besvarat. En empirisk studie hade också varit intressant och genomförbar, 

men med hänsyn till tidsramen valdes nämnda litteraturstudie. Författarna har varit 

medvetna om sin egen förförståelse, men har försökt att bortse ifrån denna för att inte 

påverka resultatet, och de har haft en önskan om att studien ska generera ny kunskap. 

Denna process har varit lärorik på mer än ett sätt. Författarna har fått en ökad kunskap 

om palliativ vård, teamets möten med närstående, samt vilka faktorer som närstående 

upplever som betydelsefulla i detta möte när vård ges till svårt sjuka människor. 

Författarna har också fått ökad kunskap om hur ett forskarinriktat examensarbete går 

tillväga, eftersom ingen hade tidigare erfarenhet av att göra en litteraturstudie. I 

efterhand har val av artiklar, samt deras sökväg diskuterats, eftersom endast kvalitativa 

artiklar valdes till arbetet. Likaså har den manuella sökningen diskuterats och kanske 

hade ett annorlunda resultat framträtt om en noggrannare sökning med mer träffsäkra 

sökord använts. I urvalet av artiklarna har vi strävat efter att ha vårt syfte i fokus och att 

få vår forskningsfråga besvarad. Studiens resultat bygger på totalt åtta kvalitativa 

artiklar, varav sju är från Sverige och en ifrån Nederländerna. Enligt Axelsson (2012, 
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s.204) kan det vara en fördel att en litteraturstudie både omfattar kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Dock är forskarvärlden långt ifrån överens om de olika 

perspektiven kan sammanföras. Utifrån vår forskningsfråga har vi bedömt att artiklar 

med kvalitativ metod bäst beskriver närståendes erfarenheter och upplevelser. 

 

Hälso-och sjukvårdssystemen ser olika ut i olika länder. Vår sökprocess resulterade 

främst i artiklar gjorda i Sverige och dessa kom att utgöra materialet för vår studie. 

Detta medför att studien främst speglar palliativ vård inom Sverige och kanske inte är 

jämförbar i andra länder eller inom andra kulturer.  

 

Antalet artiklar som ligger till grund för resultatet kan diskuteras, då två av artiklarna är 

av samma författare. Båda artiklarna är granskade och publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och uppfyllde våra inklusionskriterier. Dessa två artiklar, skrivna av Lena 

Holmberg, heter ”Communication in action between family caregivers and a palliative 

home care team”, samt ”Communication in palliative home care”. Artiklarna berör 

samma vårdsituation, men belyser kommunikationens betydelse på olika sätt. 

Författaren skriver dagbok om sin vuxne sons sjukdomstid och artiklarna bygger på 

dessa dagböcker. Vi anser att dessa artiklars styrka på ett unikt sätt skildrar närståendes 

upplevelser inifrån en oerhörd svår situation. Att ta del av berättelser som berör 

sjuksköterskan, såväl som människan, är en möjlighet till ökad självkännedom, menar 

Karlsson & Sandén (2007, s.52). En ökad självkännedom innebär att sjuksköterskan blir 

tryggare och mer närvarande i situationen. Att ta del av dessa artiklar under 

examensarbetet, har givit författarna insikt om den komplexa situationen som 

närstående befinner sig i, men också kunskap som är användbar i deras kommande 

yrkesutövning. 

 

I alla artiklar finns ett närståendeperspektiv, men några artiklar belyser även patientens 

förhållanden. Författarna till föreliggande arbete har under analysen endast fokuserat på 

de närståendes upplevelser i förhållande till det palliativa teamet. Den initiala 

frågeställningen var närståendes upplevelse i förhållande till sjuksköterskan, men då de 

studier vi fann fokuserade på förhållandet mellan närstående och det palliativa teamet 

valde vi att fokusera på detta. Författarna inledde analysen med att var för sig läsa 

artiklarna i sin helhet. Sedan följde en diskussion om trovärdighet, innehåll och 

meningsbärande enheter och deras latenta betydelse.  Att våga omgruppera och testa de 

meningsbärande enheterna under nya arbetsrubriker medförde en öppenhet inför 

texternas budskap. Omgrupperingarna har varit en pågående process under hela 

analysarbetet fram till dess att våra teman framträdde i sin helhet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Inom palliativ vård sker möten mellan patienter, närstående och sjuksköterskor. 

Sjuksköterskans förhållningssätt är i dessa möten av stor betydelse och ligger till grund 

för hur vårdrelationen kommer att utvecklas. Kallenberg och Ternestedt (2005, ss. 81-

88) belyser att engagera sig som professionell vårdare i människors livsöden kan bidra 

till att sjuksköterskor upplever egen smärta och vanmakt. Livets förgänglighet blir 

påtaglig och den egna döden aktualiseras. Detta kan väcka starka känslor och ångest för 

det egna livets slut. Utbildning, handledning och bearbetning av egna känslor inför 
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döden kan skapa förutsättningar för sjuksköterskan att hantera den smärta de möter hos 

patienter och närstående. Personal inom den palliativa vården ska vara professionella 

hjälpare och erbjuda stöd till människor som befinner sig i kris och behov av stöd och 

hjälp. Harris Kalfoss (2011, s. 496) menar att arbetet som sjuksköterska bland lidande 

och döende patienter och deras närmaste, kräver yrkesskicklighet och en vilja och en 

förmåga att ge av sig själv. För att klara detta arbete behöver sjuksköterskan kunskap 

om sitt inre, om vilka uppfattningar, värden, känslor och reaktioner som utlöses inom 

henne/honom i krävande situationer. När sjuksköterskan lärt sig stå ansikte mot ansikte 

med sin egen ångest, osäkerhet och otrygghet är hon/han i stånd att vara och framstå 

som äkta. Sjuksköterskors förmåga att vara sig själva, närvarande i nuet, är den allra 

största gåva de kan ge svårt sjuka och döende patienter. 

 

Vårt resultat beskriver närståendes upplevelser av att vårda och leva tillsammans med 

en döende person i hemmet med stöd av ett palliativt hemsjukvårdsteam. Denna studie 

medförde en fördjupad kunskap om de faktorer som har betydelse för närståendes möten 

med den palliativa hemsjukvården, en kunskap som är relevant och användbar i vår 

framtida roll som sjuksköterska. Av dessa faktorer har vi valt att diskutera temat 

Trygghet.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2004, ss. 104-108) beskrev närståendes utsatthet och 

sårbarhet då en familjemedlem drabbas av en dödlig sjukdom. Situationen kunde se 

olika ut för olika familjer. Många närstående ville finnas tillhands för att stödja den 

drabbade, och de närstående ville också vara nära och delaktiga i vården för sin egen 

sinnesfrid. Det var många gånger en påfrestande tid för familjen, men sågs även som en 

värdefull period i deras liv. God palliativ vård, ett positivt förhållningssätt från de 

professionella, bra information och kommunikation underlättade närståendes situation. 

Detta stärker vårt resultat som visar på relationens viktiga betydelse för att främja 

närståendes upplevelse av trygghet. 

 

I Karlsson och Sandéns (2007, ss. 51-52) studie, beskrev sjuksköterskor goda 

vårdsituationer i palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv. Sjuksköterskan 

koncentrerade sig på att stödja patient och närstående. Genom att visa engagemang och 

en trygghet i sin yrkesroll, förmedlade sjuksköterskan en vård som innebar att det blev 

en lugn och god miljö i hemmet. Genom att vara lyhörd för signaler och identifiera 

känslor i rummet, kunde sjuksköterskan fånga de närståendes behov av samtal. Detta är 

i linje med vad som framkommit i föreliggande resultat. Exempelvis beskriver 

Holmberg (2006a, s. 281) hur närstående upplever att stunderna med teamet runt 

köksbordet var mycket värdefulla när det fanns utrymme att samtala om den egna oron 

och funderingar kring den vård de utförde. Som sjuksköterska är det viktigt att visa en 

öppenhet och bjuda in närstående till samtal och lyssna in de närståendes oro, frågor 

kring sjukdomstillstånd och fortsatt vård. Genom att ta sig tid, samtala och lyssna visar 

sjuksköterskan att hon/han har en förståelse för de närståendes utsatta situation, 

samtidigt som det skänker en upplevelse av trygghet och delaktighet till de närstående. 

 

Författarna fann också att närståendes upplevelse av trygghet påverkades av teamets 

förhållningsätt, både gentemot familjen, men också inom själva teamet. Karlsson och 

Berggren (2011, ss. 378-379) visar att sjuksköterskorna arbetade tillsammans mot 

samma mål och hade en vilja att ge palliativ vård i patientens egna hem. I vår studie 
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menar Borstrand & Berg (2009, ss.15-19) att relationen mellan de professionella är 

betydelsefull för både patient och närstående. Samspelet, kommunikationsförmågan och 

den höga yrkesskickligheten mellan teamets medlemmar, gjorde att närstående förlitade 

sig på dem och upplevde trygghet.  

 

Karlsson och Berggren (2011, ss. 378-379) belyste att upplevelsen av trygghet var 

beroende av att familjen möttes med respekt i form av regelbunden information, 

kontinuitet och tillgång till hjälp och stöd, men också med en tillåtelse att få delta i 

vården. Detta belyses i vårt arbete, där Holmberg (2006a, ss.281) visade på teamets 

förmåga att se alla familjemedlemmars behov och även göra den treåriga flickan 

delaktig i vården. Detta visar på en förmåga hos teamet att se familjen som en helhet 

och att visa respekt för flickan, men också för hela familjen och deras situation. 

 

Att vara fysiskt närvarande, men också att visa närvaro i olika situationer är viktigt för 

upplevelse av trygghet, men också för att visa respekt för patient och närståendes 

individuella behov, menar Karlsson och Sandén (2007, s.52). Vårt resultat visade också 

detta genom Borstrand och Berg (2009, ss. 16-18) samt Milberg et al. (2003, ss. 751-

754), där närstående upplevde oro och en mindre trygghet när det var alltför få besök 

från teamet, eller att de inte kom på utsatt tid. Möten med alltför många professionella 

vårdare resulterade också i känslor av otrygghet och osäkerhet. Detta kan vara en 

anledning till att närstående avböjer avlastning, då de upplever att de ensamma måste ha 

det övergripande ansvaret ändå. En otrygghet hos de närstående kunde också upplevas 

om den professionella vården brast i sin kvalitet. 

 

Karlsson och Berggren (2011, ss. 378-379) ansåg att när sjuksköterskan var säker i sin 

yrkesroll och i den medicinsk-tekniska vården, litade både patienten och de närstående 

på hennes/hans förmåga och de upplevde en trygghet när vården utfördes. Alla 

sjuksköterskor i teamet hade tyvärr inte tillräckliga yrkeskunskaper, vilket bidrog till en 

oro och osäkerhet. I vårt resultat menar Borstrand och Berg (2009, ss.16-18) att det är 

viktigt att denna kunskap är på en tillfredsställande nivå och att den förmedlas på bästa 

sätt till närstående. Genom att sjuksköterskan håller en hög yrkesskicklighet och delar 

med sig av sin kunskap till den som vårdar, resulterar det i en upplevelse av trygghet 

som kommer både patient och närstående tillgodo. 

 

SLUTSATSER 

Genom att uppmärksamma de närståendes behov i en palliativ vårdsituation i hemmet 

kan en upplevelse av trygghet skapas hos de närstående. Vad som leder till trygghet hos 

de närstående är individuellt. Då den närstående känner sig sedd som en betydelsefull 

person är det troligt att det även är gynnsamt för patienten och dennes upplevelse av 

trygghet. Då vården utförs i hemmet ställer detta stora krav på respekt och lyhördhet hos 

teamet samt att de har en förmåga att ge bekräftelse på den vård de närstående utför. 

Kunskap om etiska principer, förhållningssätt och bemötande är av stor betydelse för 

professionella vårdare som möter människor i en palliativ vårdsituation. 

Sjuksköterskeutbildningen bör ge studenter en större kunskap om den palliativa 

omvårdnaden, så att de efter avslutad utbildning kan möta patienters och närståendes 

behov på ett bättre sätt.  
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Bilaga 1 

 

Författare, 

årtal, titel och 

tidskrift 

 

Problem och syfte 

 

Metod 

 

Urval 

 

Resultat 

 

Borstrand, I.   

Berg, L. 

 

2009 

 

Närståendes 

erfarenheter av 

ett palliativt 

hemsjukvårds 

team. 

 

Vård i Norden 

 

Kunskaper om 

närståendes 

erfarenheter av ett 

palliativt 

hemsjukvårds team 

är sparsamt belyst i 

litteraturen. Denna 

studie syftar till att 

belysa närståendes 

erfarenheter av ett 

palliativt 

hemsjukvårds 

team. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Intervju som 

datainsamlings 

metod som 

analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys 

 

13 

närstående 

som var 

maka/make 

eller sambo 

till 

patienten 

och som 

vårdats och 

avlidit i 

hemmet 

med stöd av 

ett palliativt 

hemsjukvår

ds team. 

 

Ett övergripande 

tema ”tacksamma 

för trygghet trots 

upplevelse av 

utsatthet” samt 

sex kategorier. 

Att förlita sig på 

vårdarna i teamet, 

att bli inbjuden 

och få stöd, att 

dela ansvaret att 

inte vara 

införstådd, att 

uppleva 

påfrestningar och 

få stöd efter 

vårdtiden. 

 

 

Brobäck, G. 

Berterö, C 

 

2003 

 

How next of kin 

experience 

palliative care of 

relatives at home. 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

 

Om palliativ vård i 

hemmet är etiskt 

försvarbart bör det 

vara frivilligt ur 

närståendes 

utgångspunkt och 

bör utformas och 

anpassas 

individuellt 

Identifiera och 

beskriva de 

närståendes 

erfarenheters av 

palliativ vård i 

hemmet. 

 

 

Kvalitativ 

metod. 

Närstående 

intervjuades 

som 

analyserades 

med en 

fenomenologisk 

ansats.  

 

6 

närstående 

deltog vars 

anhörig 

mottog vård 

av distrikt 

sköterskor i 

ett 

hemsjukvår

ds team 

under minst 

två veckor.  

 

”En känsla av 

otillräcklighet” 

var det 

övergripande 

temat som 

framkom efter 

analysen. 

 

Brännström, M 

Ekman I.  

Boman, K. 

Strandberg, G. 

 

 

Få studier finns 

som berör 

närståendes levda 

erfarenheter att 

leva tillsammans 

 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

som 

 

3 

närstående 

till patienter 

som led av 

svår kronisk 

 

Fyra teman:  

1. Bördan 

lättades genom 

att ansvaret 

delades med 
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2007 

 

Being a close 

relative of a 

person with 

severe, chronic 

heart failure in 

palliative 

advanced home 

care – a comfort 

but also a strain. 

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

 

med patienter med 

svår kronisk 

hjärtsvikt.   Studien 

belyser innebörden 

av att vara en nära 

släkting till en 

person med svår 

hjärtsvikt inom 

avancerad palliativ 

hemsjukvård.  

analyserades 

med en 

fenomenologisk 

– hermeneutisk  

hjärtsvikt 

ingick i 

studien. 

PAHC. 

2. En ständig oro, 

alltid i beredskap 

till att värna om 

livet.  

3. Buren av en 

vilja att ställa 

upp. 

4. En kamp för 

att bevara 

vardagen så 

normal som 

möjligt. 

 

Holmberg L 

 

2006 

 

Communication 

in Action 

Between Family 

Caregivers and a 

Palliative Home 

Care Team 

 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing 

 

 

Det finns behov av 

studier som belyser 

interaktionen 

mellansjukskötersk

or, läkare och 

familjemedlemmar 

inom den palliativa 

vården.  Studien 

fokuserar på 

kommunikation, 

verbal och icke 

verbal mellan ett 

palliativt 

hemsjukvårdsteam 

och närstående. 

 

 

Kvalitativ 

metod. 

Data bestod av 

dagboks 

anteckningar 

förda av 

patientens mor 

under sonens 

sjukdomstid 

som 

analyserades 

med  

kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Fallstudie 

 

Kommunikatione

ns betydelse för 

att bygga en 

tillitsfull atmosfär 

i relation till 

flexibilitet och 

kontinuitet, men 

också till att 

stärka de 

närståendes egen 

förmåga och 

kraft. 

 

 

 

Holmberg, L. 

 

2006 

 

Communication 

in Palliative 

Home Care 

 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing. 

 

Kommunikation 

och frågor kring 

vård vid livets slut 

är ofta lite 

dokumenterat och 

många studier 

kring palliativ 

hemsjukvård berör 

patienter över 50. 

Beskriva och 

analysera 

kommunikationen 

mellan en döende 

 

Kvalitativ 

metod. 

Data består av 

dagbok förd av 

modern under 

ett år då sonen 

drabbas av 

cancersjukdom. 

Analyserad i två 

steg med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Fallstudie 

 

Närståendes 

upplevelser under 

sonens 

sjukdomstid 

återges. Deras 

olika 

förhållningssätt 

till situationen 

påverkade deras 

möjlighet att 

kommunicera. 

Stödet från 

palliativa teamet 
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son och hans mor i 

förhållande till 

ingripandet av ett 

palliativt 

hemsjukvårds 

team. 

 

möjliggjorde en 

förbättrad 

kommunikation. 

 

Milberg, A. 

Strang, P  

Carlsson, M. 

Börjesson, S. 

 

 

2003 

 

Advanced 

palliative home 

care: Next of 

kin´s perspective. 

 

Journal of 

Palliative 

Medicine 

 

Närståendes 

erfarenheter är 

betydelsefulla för 

utvecklandet av 

den palliativa 

hemsjukvården.  

Studien syftar 

också till att 

jämföra dessa 

aspekter och 

beskriva skillnader 

kring dessa med 

tanke på vårdlängd, 

geografiskt område 

samt 

befolkningsmängd. 

 

 

Kvalitativ 

metod. 

Frågeformulär 

med två öppna 

frågor som berör 

fördelar/  

nackdelar med 

palliativ 

hemsjukvård 

som 

analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

217 

närstående 

som vårdat 

patient i 

hemmet 

fram till 

dennes död 

med stöd av 

ett palliativt 

hemsjukvår

dsteam. 

Från tre 

olika orter i 

södra 

Sverige 

med 

liknande 

palliativ 

organisation 

enligt 

svensk 

modell. 

 

 

Två 

huvudkategorier 

identifierades: 

Service och 

välbefinnande.  

 

Proot, I.M 

Abu-Saad, H. 

Crebolder, H. 

Goldsteen, M. 

Luker, K. 

Widdershoven,G. 

 

2003 

 

Vulnerability of 

caregivers in 

terminal 

palliative care at 

home; balancing 

between burden 

and capacity 

 

Situationen för de 

närstående 

förändras när 

sjukdomstillståndet 

går in i en annan 

fas och 

omvårdnaden 

påverkas med fler 

uppgifter.  

Studien syftar till 

att utforska 

närståendes 

erfarenheter, deras 

behov av 

hemsjukvård och 

vilken vård de 

 

Kvalitativ 

metod,  

Intervjuer med 

öppna frågor 

som 

analyserades 

utifrån 

Grounded 

Theory. 

 

13 

närstående 

valdes ut av 

allmänläkar

e. 

Närstående 

vårdar en 

döende i 

hemmet, 

(vars 

förväntade 

livslängd är 

på tre 

månader 

eller 

mindre) 

 

Närstående som 

tar hand om en 

obotligt sjuk 

person i hemmet 

är utsatta för 

psykiskt och 

fysisk belastning 

som beskrivs som 

en sårbarhet. 

Faktorer som 

ökar och minskar 

sårbarheten 

beskrivs. 
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Scandinavian 

Journal of Caring 

science. 

 

erhållit.  

 

Stoltz, P. 

Willman, A. 

Udén, G. 

 

2006 

 

The Meaning of 

Support as 

Narrated by 

Family Carers for 

a Senior Relative 

at Home 

 

Qualitative 

Health Research 

 

 

Stödets betydelse 

för anhörigvårdare, 

är inte tillräckligt 

utforskat.  Studien 

belyser betydelsen 

av stöd till anhörig 

vårdare som vårdar 

en äldre släkting i 

hemmet. Stöd till 

anhörigvårdare är 

uppenbart 

grundläggande, när 

ansvaret för att 

vårda äldre vilar 

tungt på de den 

vårdande familjen. 

 

 

Kvalitativ 

metod. 

Intervjuer gjorda 

med 

familjevårdare 

som 

analyserades 

med en 

fenomenologisk 

– hermeneutisk 

ansats 

 

Tjugo 

närstående 

vars patient 

var anslutna 

till ett 

palliativt 

hemsjukvår

ds team  

 

De närstående 

upplevde en 

samhörighet med 

andra i vården 

och även med sig 

själva som 

vårdare. 

Författarna 

belyste även 

begreppen 

vänskap, inre 

styrka och 

hanterbarhet 

genom en känsla 

av sammanhang. 

 


