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Sammanfattning    

 

 

Idag finns möjligheten för svårt sjuka människor att få dö i sitt hem, ofta med hjälp och stöd 

av närstående och av andra professionella vårdgivare. I den palliativa vården och vid vård i 

livets slutskede är närstående betydelsefulla i omvårdnaden och behöver stöd från 

distriktssjuksköterskan. För att det ska bli så bra som möjligt för de närstående att vårda i 

hemmet behöver distriktssjuksköterskan veta vilka stödåtgärder som de närstående behöver. 

 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelse av att vårda en närstående som är i 

en palliativ fas eller i livets slutskede i hemmet. 

 

Metoden som användes var en litteraturstudie. Tretton kvalitativa artiklar som motsvarade 

syftet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

 

Ur resultatet framkommer närståendes upplevelser som sammanställts i åtta kategorier. Dessa 

är att uppleva trygghet, att uppleva otrygghet, att bli bekräftad, att bli negligerad, att uppleva 

glädje och tillfredställelse i vårdandet, att uppleva vårdandet som en börda, att försöka bevara 

det invanda samt att uppleva förändrad livssituation.  

 

Resultatet visar att närståendes upplevelser av att vårda i hemmet kan skilja sig från individ 

till individ. För att närstående ska kunna få rätt stöd och support från distriktssjuksköterskan 

är det viktigt att kommunikationen fungerar mellan parterna. Kommunikation är 

grundläggande för att kunna bygga en bra relation mellan distriktssjuksköterskan och 

närstående för att möjliggöra att rätt stödåtgärder sätts in. Närståendes behov av stöd varierar, 

vilket kan ha många orsaker. En av dessa orsaker kan bero på vilket genus den närstående har. 

Därför vore det värdefullt att framtida forskning fokuserar på män respektive kvinnors 

upplevelser som närståendevårdare.  

 

 

 

Nyckelord:  palliative, family caregiver, homecare, Sweden, next of kin, relatives, family  
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Inledning 

Idag finns möjligheten för svårt sjuka människor att få dö i sitt hem med hjälp och stöd från 

närstående. För att göra det möjligt för de närstående att vårda i hemmet, är det viktigt att det 

finns vårdpersonal till hands för olika stödinsatser. Distriktssjuksköterskor har en central roll 

att finnas till för patienten men även som stöd för närstående. För att patienten ska ha ett så 

stort välbefinnande som möjligt är det viktigt att den närstående får den support och det stöd 

som behövs för att klara av att vårda i hemmet och orka finnas till för sin svårt sjuke 

närstående. I vårt arbete som sjuksköterskor i hemsjukvården, har vi träffat många närstående 

med positiva upplevelser av vårdpersonal, men även närstående som upplevt att vården brustit 

och orsakat både patienter och närstående lidande. Därför anser vi att det är av vikt att som 

blivande distriktssjuksköterskor få en ökad kunskap om vilket stöd som närstående behöver 

för att klara av uppgiften de har att vårda sin svårt sjuke i hemmet. 

 

Bakgrund 

Hemsjukvård  

Enligt Socialstyrelsen (2009) definieras termen hemsjukvård enligt lagstiftningen som ”hälso- 

och sjukvård i hemmet”. Hemsjukvård omfattas av rehabilitering, medicinska insatser, 

habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller 

annan vårdpersonal med delegering. Vidare menar Socialstyrelsen att med hälso- och 

sjukvårdspersonal avses läkaren, distriktssjuksköterska/sjuksköterska, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster, undersköterskor och vårdbiträden. Distriktssjuksköterskan ansvarar bland 

annat för att tillgodose patientens specifika och basala omvårdnadsbehov samt att organisera 

och delta i teamarbetet kring patienten (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Hemsjukvård är en verksamhet där distriktssjuksköterskan har en viktig funktion och roll. 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2009) skall distriktssjuksköterskans arbete bygga på ett 

holistiskt och etiskt hälsofrämjande förhållningssätt där det holistiska perspektivet omfattar 

närmiljö, individ och samhälle. Det arbetssätt som distriktssjuksköterskan bör ha, ska vara 

patientcentrerat för att kunna samordna hälsofrämjande, omvårdnads och medicinska 

ställningstaganden. Distriktssjuksköterskan ska också kunna stödja och stärka individen, 

familjen och gruppen. Vidare menar Svensk Sjuksköterskeföreningen (2009) att 

distriktssjuksköterskan ska möta individen och dennes familj med lyhördhet, närvaro, ärlighet 

och bekräftelse. Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att god 

vård som kan erbjuda välbefinnande och lindrat lidande, är helt beroende av att det finns 

någon form av mellanmänsklig relation mellan patient och vårdare. Vårdrelationen kan förstås 

som en ömsesidig förbindelse som förutsätter tillit mellan parterna, där vårdaren ger ett löfte 

om god vård och lindrat lidande, men också ett löfte om personlig kontakt och samhörighet. 

 

Närstående 

I ett etiskt patientperspektiv ses patienten som den främste experten på sig själv, sitt 

välbefinnande, lidande samt sin livssituation. Detta utesluter dock inte de närståendes 

perspektiv, vilket kan vara särskilt viktigt att beakta vid ohälsotillstånd där det inte finns några 

behandlingsalternativ (Dahlberg et al, 2003). Närstående som begrepp översätts i Svenska 

Akademins ordbok (2009) som någon som intimt hör samman med någon, närbesläktad, står 

någon nära eller är en nära släkting till någon. Svensk SjuksköterskeFörening (2009) skriver 

att begreppet närstående i allmänt språkbruk och i statliga utredningar används för 



 

2 

 

någon/några person/personer som står i nära relation till någon som lider av sjukdom eller 

ohälsa eller som är i behov av vård och omsorg. Svensk Sjuksköterskeförening menar vidare 

att en närstående kan vara en granne, vän eller personer med släktskap. Det Nationella Rådet 

för Palliativ Vård (2009), definierar närstående som de personer som patienten definierar som 

sina närstående. De menar att i den palliativa vården ingår inte enbart omhändertagande av 

patienten utan även familjen, partner och vänner.  

 

Dahlberg et al (2003) menar att uppmärksamma de närståendes perspektiv, innebär med 

nödvändighet att ta hänsyn till människors livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv innebär att 

människors dagliga tillvaro och vardagsvärld uppmärksammas. Dahlberg et al (2003) skriver 

även att livsvärldsperspektivet innebär att förstå, se och beskriva, samt analysera världen eller 

delar av världen, så som den erfars av människor. Om livsvärlden bildar grunden för 

vårdandet, så blir inriktningen på de närstående och patienternas perspektiv naturligt. 

Kirkevold och Strömsnes Ekern (2003) skriver att för att kunna skapa omvårdande relationer 

och kunna agera utifrån ett helhetsperspektiv är insikt om och hänsynstagande till att 

familjemedlemmar befinner sig i olika situationer nödvändig. 

 

Palliativ vård och vård i livets slutskede 

Världshälsoorganisationen, WHO (2009) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som 

förbättrar livskvalitén för patienter och deras familjer när de står inför problem som kan 

uppkomma vid livshotande sjukdom, genom att förebygga och lindra lidande. Den palliativa 

vården kan ske genom att tidigt upptäcka och behandla fysiska, existentiella och psykosociala 

problem. Palliativ vård innebär också att ett organiserat stödsystem skall erbjudas för att 

hjälpa de närstående att hantera sin situation under patientens sjukdomsförlopp samt efter 

döden. Vidare skriver WHO att närstående behöver stöd och support från professionella 

vårdgivare för att möjliggöra att den sjuke kan leva så aktivt som möjligt tills livet tar slut. 

WHO menar att hälso- och sjukvården måste vara skräddarsydd på ett sätt som tillåter snabba 

insatser när patienten och de närstående behöver det (WHO, 2009).  

 

Jämförelsevis definierar Nationalencyklopedin (2009) palliativ vård som omvårdnad och 

medicinsk behandling som är inriktad på symtomlindring och annat som kan förbättra den 

sjukes livskvalitet men inte förväntas påverka förloppet av sjukdomen. Begreppet har kommit 

till att användas endast då det gäller svår sjukdom som inte kan botas och som begränsar den 

sjukes överlevnad till en kort period. Begreppet används ofta som symtomlindrande insatser 

vid svår obotlig sjukdom och i livets slutskede. Begreppet kurativ vård innebär enligt 

Nationalencyklopedin (2009) att bota sjukdomen till skillnad från begreppet palliativ vård. 

 

Eho, Hänninen, Kannel, Pahlman och Halila (2009) skriver att begreppen vård i livets 

slutskede och palliativ vård syftar till symptomatisk vård i livets slut, men att de har delvis 

olika betydelser. Vård i livets slutskede innebär enligt dem aktiv vård av en patient som 

närmar sig döden, samt stöd för patientens närstående. Vård i livets slutskede innefattar vård 

och omsorg i sjukdomens sista fas och under dödsprocessen. Vidare menar de att det centrala 

är att lindra symptom och lidande för patienten. Utgångspunkten är att patienten lider av en 

obotbar, framskridande sjukdom som inte kan behandlas på något sätt som skulle förbättra 

prognosen, samt att den kvarstående livstiden förväntas vara kort (Eho et al, 2009).  

 

Detta kan jämföras med palliativ vård som enligt Eho et al (2009) beskriver en helhetsvård 

som ges när sjukdom inte längre kan botas och när målet med vården inte innebär att förlänga 



 

3 

 

livet. Tidsmässigt är palliativ vård inte bunden till hur lång tid patienten har att leva. Palliativ 

vård kan med andra ord ges i flera år. Det centrala i palliativ vård är, menar de, att lindra 

smärta och andra symptom, samt att sätta sig in i psykologiska, andliga, existentiella och 

sociala problem. Målet är patienten och de närståendes välbefinnande, och en viktig del är att 

hjälpa närstående att orka med situationen under patientens sjukdom och efter döden (Eho et 

al, 2009). Eriksson (1993) menar att leva innebär ibland att lida, där varje människa kan 

genom att gå igenom sitt lidande tillskriva det en mening. Om lidandet ses som en naturlig del 

av människan, är också lidandet en del av hälsan. En människa som är inne i ett lidande kan 

samtidigt uppleva hälsa och välbefinnande. 

 

Socialstyrelsen (2009) menar att palliativ vård är den vård som ska ges när beslut fattats att 

avbryta botande behandlingar. Den palliativa vårdens mål är att förbättra livskvalitén för 

patienter och de närstående. Enligt Eriksson (2000) är vårdandets syfte att befrämja hälsa och 

därmed livet självt.  Socialstyrelsen (2009) skriver också att det har skett en utveckling mot 

att alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser görs i den enskildes hem. De skriver också 

att den palliativa vården ofta bygger på stora insatser från de närstående. 

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009) har utvecklingen av den palliativa 

vården i Sverige inneburit att det finns möjlighet både till palliativa slutenvårdsenheter men 

även till mer avancerad hemsjukvård, vilket har utökat patientens och närståendes valfrihet. 

SBU har även funnit att livet i det egna hemmet är för de flesta mer meningsfullt, hanterbart 

och begripligt än livet på institution. SBU menar att större delen av de sjuka som är i livets 

slutskede önskar att få vårdas och vistas i hemmet. För närståendes del innebär hemsjukvård 

många gånger att uppfylla en önskan från den sjuke och det är då viktigt från sjukvårdens sida 

att vara observant på den börda som åläggs de närstående i samband med avancerad 

hemsjukvård (SBU, 2009).  

 

Tidigare forskning 

SBU (2009) skriver att historiskt sett har svenska patienter i sen palliativ fas vårdats på 

geriatriska enheter, sjukhus eller sjukhem. Benzein, Johansson och Saveman (2004), Berterö 

(2002) och Stoltz, Lindholm, Udén och Willman (2006) studier visar att palliativ vård har 

förflyttats från slutenvård till att även ges i hemmet de senaste åren. Den palliativa vården i 

hemmet har inneburit förändrade arbetsuppgifter för distriktssjuksköterskor i Sverige som till 

exempel att arbeta med att stödja de närstående och inte bara den svårt sjuke. Hudson, Quinn, 

Kristjanson, Thomas, Braithwaite och Fisher et al (2008) har funnit att tidigare forskning visar 

att närstående upplever trötthet, depression, utbrändhet och oro då deras behov inte 

tillgodoses i samband med palliativ vård av svårt sjuk närstående i hemmet. Även Morasso, 

Costantini, Di Leo, Roma, Miccinesi och Merlo et al (2008) studie visar att då närståendes 

behov inte tillgodoses ökar det bördan och kan leda till att närstående blir utmattade och 

upplever stress.  Hebert, Copeland, Schultz och Arnold (2009) samt Karine Grov och Lyngås 

Eklund (2008) studier visar att de närstående spelar en viktig roll i den palliativa vården i 

hemmet, då de ofta åtar sig många av de omvårdnadsåtgärder som patientens omvårdnad 

kräver. Att förstå de närståendes upplevelser av att vårda en svårt sjuk anhörig i hemmet är 

viktig kunskap för distriktssjuksköterskor att ha. Kunskapen är viktig för att kunna ge rätt stöd 

och support samt att möjliggöra för de närstående att orka vårda sin svårt sjuke i hemmet 

tiden ut. 
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Problemformulering 

 

Vårdandets mål är att lindra lidande samt möjliggöra en upplevelse av välbefinnande 

(Eriksson, 1994). Dahlberg et al (2003) skriver, att ha ett etiskt medvetet patientperspektiv 

innebär att i vissa vårdsituationer uppmärksamma de närståendes välbefinnande. Detta gäller 

inte minst då en familjemedlem drabbats av ett tillstånd som inte längre går att bota och där 

personen önskar och eller väljer att vårdas i sitt hem den sista tiden, och där närstående får ta 

ett stort omvårdnadsansvar oftast tillsammans med annan vårdgivare. I vårt arbete som 

sjuksköterskor i hemsjukvården har vi träffat många närstående med positiva erfarenheter av 

vårdpersonal, men även närstående vars upplevelse varit negativa, där vården brustit och 

orsakat både patient men även närstående lidande. Därför anser vi att det är av vikt att vi som 

blivande distriktssjuksköterskor får en ökad kunskap om hur närstående upplever att vårda sin 

svårt sjuke i hemmet för att kunna ge det stöd som de behöver för att klara av uppgiften att 

vårda i hemmet. 

 

Syfte 

Syftet är att i en litteraturstudie beskriva närståendes upplevelse av att vårda en närstående 

som är i en palliativ fas eller i livets slutskede i hemmet. 

 

Metod 

Metoden som valdes var en litteraturstudie, där vi tog del av och analyserade 13 

vårdvetenskapliga artiklar.  

 

Datainsamling 

Syfte har varit att beskriva närståendes upplevelse av att vårda en palliativ familjemedlem i 

hemmet och därför grundades de artiklar vi valde sig på kvalitativa intervjuer samt en artikel 

på enkäter som var kvalitativ. Enligt Friberg (2006) kan vi genom att ha kvalitativa studier 

som utgångsläge förstå hur livet gestaltar sig i relation till hälsofaktorer och processer och hur 

individers upplevelser, förväntningar, erfarenheter och behov kan mötas. Vidare skriver hon 

att efter granskning av kvaliteten i ett urval av forskningsartiklar som handlar om samma 

fenomen kan resultaten sammanställas till en ny helhet, vilket kan fungera som vägledande i 

det praktiska vårdarbetet. Vi valde att utgå från vetenskapliga artiklar skrivna om svenska 

förhållanden eftersom vi var intresserade av den hemsjukvård som bedrivs i Sverige. Då vi 

inte fann tillräckligt många relevanta artiklar som svarade på vårt syfte så utökade vi 

sökningen att gälla Norden. Vi fann att artiklar skrivna om danska förhållanden kunde 

användas eftersom Danmark och Sverige har mera liknande hemsjukvård än övriga Norden. 

Enligt Frost och Möller (2000) påminner Sveriges och Danmarks hälso- och sjukvård 

varandra. Även Dahlberg, Berleen, Meinow, Karp och Wånell (2009) rapport visar att 

Danmark organiserar sin hemsjukvård på liknande sätt som i Sverige. Artiklarna söktes i 

databaserna Chinal och Pubmed via biblioteket, Högskolan i Borås samt Biomedicinska 

biblioteket i Göteborg. Några artiklar söktes även manuellt via referenslistor från 

vårdvetenskapliga artiklar och författarnamn. För att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapliga användes ”peer reviewed” vid sökningarna via databaser. Artiklarna har 

publicerats mellan år 2000 och 2008. 
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 De sökorden som användes var Next of Kin, homecare, Sweden, palliative, relatives, family 

caregiver samt family som kombinerades med varandra. På sökningen relatives, homecare, 

family, sweden och palliative fick vi 17 träffar på databasen Chinal varav 3 artiklar användes 

och på databasen Pubmed fick vi 27 träffar varav 2 artiklar användes. Nästa sökning hade 

sökorden palliative, family caregiver och homecare vilket gav oss 22 träffar på databasen 

Chinal varav 1 artikel användes. Med sökorden palliative, next of kin och Sweden fick vi 2 

träffar på databasen Chinal och 1 artikel användes. Den sista sökningen gjordes på sökorden 

palliative, family caregiver och Sweden vilket gav 11 träffar på databasen Chinal varav 2 

artiklar användes. 4 av artiklarna som användes i resultatet fann vi via referenslistor. Totalt 

fann vi 79 artiklar varav 13 artiklar användes i resultatet. De 66 artiklarna som inte användes i 

studien, exkluderades dels på grund av att de inte svarade gentemot vårt syfte. Andra för att 

de handlade om övriga världen och vi hade valt att avgränsa vårt arbete till Sverige och 

Danmark då dessa länder har en hemsjukvård som liknar varandra. Vi uteslöt även artiklar 

som handlade om barn och deras närstående samt artiklar av äldre datum än publicerings år 

2000. De artiklar som använts i studien beskrivs i tabell, (Bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Den analysmetod som valdes baserade sig på Evans (2003) vilken innefattar fyra faser: 

 

1. Samla in relevant data. 

2. Identifiera nyckelord i varje studie. 

3. Fastställa hur de olika studiernas resultat relateras till varandra. 

4. Föra samman likheter och skillnader för att skapa en förklaring av fenomenet. 

 

Enligt Friberg (2006) beskrivs analysarbetet som en rörelse från helhet till delar till en ny 

helhet. Helheten utgörs av de valda artiklarna och delarna uppkommer när artiklarnas resultat 

delas med avsikt att hitta bärande nyckelord av betydelsen för syftet. Den nya helheten formas 

av den beskrivande sammanfogningen av de bärande nyckelorden (Friberg, 2006).  

 

Utifrån de valda vårdvetenskapliga artiklarna lästes i första steget abstracten för att se om det 

svarade mot vårt syfte. Resultatet i artiklarna som svarade på syftet genomlästes flera gånger 

för att identifiera nyckelord som listades ute i marginalen. Därefter sammanställdes de 

nyckelord som framkom i varje artikels resultat på separat papper. Nästa steg vi gjorde var att 

leta efter likheter och skillnader mellan de olika studierna. Dessa diskuterades mellan 

författarna vilket resulterade i att likheter identifierades och sammanfördes i kategorier och 

subkategorier som skulle förklara det sökta fenomenet, nämligen närståendes upplevelse av 

att vårda en palliativ familjemedlem i hemmet. I vårt resultat används citat från de publicerade 

artiklarna.  

 

Resultat 

De kategorier som framkom ur analysen är att uppleva trygghet, att uppleva otrygghet, att bli 

bekräftad, att bli negligerad, att uppleva glädje och tillfredsställelse i vårdandet, att uppleva 

vårdandet som en börda, att försöka bevara det invanda samt att uppleva förändrad 

livssituation 
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Att uppleva trygghet 

Många av de närstående beskrev betydelsen av att känna sig trygga. En del av tryggheten 

handlade om att ha tillgång till hjälp tjugofyra timmar om dygnet. En närstående beskrev hur 

tillgängligheten av hemsjukvård dygnet runt ingav familjen trygghet. Hon sa ” My husband 

could remain at home during the hole disease process, spend time with the children, 

grandchildren, and friends, knowing all the while that doctors and other staff members were 

accessible 24 hours a day. This gave us security” (Milberg, Strang, Carlsson & Börjesson, 

2003, s.752). Även i studien av Wennman-Larsen och Tishelman (2002) framkom det att 

närstående upplevde trygghet genom att ha tillgång till vårdteamet både natt och dag. En 

närstående beskrev det så här …”My daughter also said to me, ´do you dare take the 

responsibility`? Well, I haven´t thought that far. What could happen? – something at night – 

yes, just about anything! But now with this help, I don´t have to worry anymore.”(s.243). I 

Milberg och Strang (2000) studie beskrev en närstående möjligheten att få hjälp oberoende av 

vilken tid det var på dygnet, så här” They came home to us as soon as we asked for it” (s.533). 

Betydelsen av att kunna få hjälp dygnets alla timmar återkom i flera studier (Brännström, 

Ekman, Boman och Strandberg, 2007; Fisker & Strandmark, 2007; Milberg & Strang, 2004; 

Neergard, Olesen, Jensen & Sondergaard, 2008; Rollison & Carlsson, 2002; Weibull, Olesen 

& Neergard, 2008).  

 

En annan del av närståendes upplevelse av trygghet handlade om de hembesök som gjordes 

av vårdpersonalen. Distriktssjuksköterskan och eller doktorns planerade hembesök var 

mycket uppskattade på grund av upplevelsen av trygghet som det gav närstående och 

patienterna. Närstående menade också att hembesöken gav mening till den förändrade 

situationen de befann sig i, vilket gjorde att de upplevde trygghet (Milberg et al, 2003; Fisker 

& Strandmark, 2007; Neergard et al, 2008). Brobäck och Berterö (2003) fann att 

distriktssjuksköterskans hembesök var uppskattade och att närstående upplevde en god 

vårdrelation med distriktssjuksköterskan när hon besökte deras hem vilket ingav trygghet. En 

närstående beskrev upplevelsen av trygghet när doktorn gjorde hembesök så här ”If there are 

any problems, you just call me´, and then he gave us his private number – and then I called 

him and… - well, he came very, very quickly” (Weibull et al, 2008, s.5). Rollison och 

Carlsson (2002) fann också att närstående upplevde trygghet med den planerade kontakten 

som det avancerade hemsjukvårdsteamet gjorde. Även Milberg och Strang (2004) skrev att 

den lätta tillgängligheten via hembesök gjorde att närstående upplevde trygghet vilket ledde 

till att de närstående klarade av att hantera situationen bättre.  

 

Ytterligare en aspekt av upplevelsen av trygghet beskrevs av närstående som att det var 

viktigt att personalen hade rätt kunskap då detta upplevdes som att tryggheten ökade. Flera 

studier visade att närstående upplevde att det var viktigt att personalen hade rätt kompetens att 

ta hand om den svårt sjuke i hemmet (Milberg et al, 2003; Milberg & Strang, 2004; Appelin, 

Brobäck & Berterö, 2005). I en studie av Rollison och Carlsson (2002) uttryckte flera 

närstående att de professionellas kunskap var av stor vikt. Även Neergard et al (2008) skrev 

att kunskapen hos vårdpersonalen var viktig till exempel uttryckte en närstående att ” As soon 

as we where there, the GP looked things up on the computer and she knew all the time what 

was going on…she really did” (s.5). Brännström et al (2007) fann att närstående kände 

trygghet då de litade på vårdpersonalens kunskaper om medicin och teknisk apparatur. 

Milberg och Strang (2000) menade att tryggheten att vårda i hemmet ökade för de närstående 

när vårdpersonalen hade god kompetens. 

 

Enligt de närstående upplevde de även en trygghet när vårdpersonal och de närstående kunde 

samtala med varandra, vilket underlättade för de närstående att klara av att vårda i hemmet 
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(Rollison & Carlsson, 2002; Neergaard et al, 2008; Milberg et al, 2003). Så här beskrev en 

närstående i Milberg och Strang (2004) studie, upplevelsen av ett möte med läkaren vilket 

medförde att närstående upplevde trygghet med att vårda i hemmet ” Then the palliative 

doctor came, and he was almost like an angel. He presented all the things the palliative home 

care team could offer. And then I felt that this was a support for us” (s.612). Också Appelin et 

al (2005) studie framkom det att när samspelet mellan de professionella och närstående var 

bra, upplevde de närstående att det hjälpte dem att ta beslut om vidare insatser vilket gjorde 

att de närstående kände sig trygga. Enligt Brännström et al (2007) upplevde närstående 

trygghet när samarbetet var bra med vårdpersonalen. 

 

Att få rätt information ökade tryggheten enligt de närstående. I Wennman-Larsen och 

Tishelman (2002) undersökning framkom det att de närstående kände sig trygga när de blev 

informerade om hemsjukvård. Att få bra information underlättade beslutet att vårda sin svårt 

sjuke i hemmet. En närstående berättade:” I didn´t even know what (the home care unit) was 

until this doctor /.../ informed me /.../ the strange thing was that they just called one evening. 

There was a woman´s voice who said that it was from (the home care unit) /.../” (s.243). Även 

Milberg och Strang (2004) fann att få rätt information var centralt för de närstående, så att de 

kunde känna trygghet att vårda i hemmet. Så här beskrev en närstående; ” I talk very openly 

with doctor X about that and mother takes part in these discussions too. We discuss these 

issues very well, I think, so it is clear to me what is going on” (s.611). Appelin et al (2005) 

fann att närstående upplevde en ökad trygghet som närståendevårdare, när de fick veta vad 

palliativ vård innebar och då de fick adekvat information om sjukdomen. 

 

Att uppleva otrygghet 

Upplevelsen av trygghet var dock inte alltid förekommande. Det förekom också att de 

närstående kunde uppleva otrygghet i den palliativa vården i hemmet. Upplevelsen av 

otrygghet beskrevs av de närstående när de var tvungna att möta många olika människor när 

de skulle vårda i hemmet. I Rollison och Carlssons (2002) studie beskrev närstående ”As I 

experienced it, it was difficult to meet so many diffrent members of the advanced home team” 

(s.105). I Weibull et al (2008) studie berättade närstående om att uppleva otrygghet när de 

förväntade sig att möta samma vårdpersonal men det visade sig vara någon helt annan som 

kom på hembesök. En närstående beskrev upplevelsen så här: ” but the first time … you 

didn´t see the same doctor twice, you know… then it was a young lady who came who was 

very good and whom my wife liked, but then the weekend came and then she is gone” (s.6). 

Brobäck och Berterö (2003), Appelin et al (2005), Milberg et al (2003) och Milberg och 

Strang (2000) fann också att närstående upplevde otrygghet av att inte veta vem som kom 

liksom att det var många olika personer i vårdteamet.  

 

Att få vänta på hjälp var en annan aspekt som gjorde att närstående kände otrygghet. Väntan 

kunde ha olika orsaker som till exempel geografiska avstånd. ”It was constantly messing up 

/.../ sometimes it stopped and they had to get it going again (patient´s infusion). So it wasn´t 

easy for us here at home to have it and so far for the nurse to come to us” (s.582-583), så 

uttryckte en närstående sin oro och upplevelse av otrygghet om att få vänta på hjälp (Munck, 

Fridlund & Mårtensson, 2008). I Rollinson och Carlsson (2002) studie beskrev de närstående 

att speciellt på kvällar och helger kunde de uppleva att få vänta länge på hjälp, vilket gjorde 

att de kände sig otrygga. Även i andra studier framkom att få vänta på hjälp skapade otrygghet 

hos de närstående (Milberg et al, 2003; Fisker & Strandmark, 2007). 
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Otrygghet och oro kunde också framkallas när relationen mellan närstående och de 

professionella vårdgivarna inte fungerade bra, detta framkom i flera studier. I Milberg et al 

(2003) forskning berättade en närstående:”Bad contact with the doctors, the whole family 

reacted, even the patient” (s.752). Appelin et al (2004) beskrev att när närstående fick oklara 

besked från de professionella vårdarna upplevde närstående oro och otrygghet. Detta kunde 

likställas med hur en annan närstående uttryckte sin otrygghet när kommunikationen mellan 

närstående och vårdpersonal inte fungerade; ” You must excuse me that neither mom nor I are 

nurses, but we are not stupid. We see how sick he is. Then she said, Hasn´t the doctor talked 

with you?” (Munck et al, 2008 s.582). Även Milberg och Strang (2003) och Milberg och 

Strang (2000) fann att närstående upplevde otrygghet när relationen inte fungerade med de 

professionella.  

 

En otrygghetskänsla uppkom också när närstående upplevde sig inte få rätt information. 

Munck et al (2008) fann, att när de närstående inte fick den information som de hade rätt till, 

hade närstående svårare att vara involverade i beslutsprocessen när det gällde vidare 

behandling, och att de kände att de förlorade kontrollen vilket ingav otrygghet (Munck et al, 

2008). Även Brobäck och Berterö (2003) fann att närstående ville veta vad som skulle komma 

att hända, om sjukdomens progress men även om vilken support de närstående kunde få i 

hemmet. När det brast i informationen upplevde närstående att de var otillräckliga och 

otrygga. En närstående berättade: ”I wish that I had received information about how 

everything will proceed, something about the prognosis…you never hear anything, you do not 

know anything…everything is secret regarding such things” (Brobäck & Berterö 2003, s.342). 

I Rollison och Carlssons (2002) studie menade närstående att ” Yes, they should have told me 

how serious it was and how close to the end he was. He didn´t seem to understand it and 

neither did I” (s.105), vilket ingav otrygghet. Appelin et al (2005) menade också att 

närstående upplevde sig otrygga om de inte var väl informerade.  

 

Att bli bekräftad 

Att bli bekräftad som närstående, handlade om vikten att som närstående ses som en egen 

individ av vårdpersonal eftersom det oftast var patienten som var i fokus. Brännström et al 

(2007) fann att de närstående önskade att vara i centrum, att ses för sin egen skull. Detta 

gjorde att de kände sig bekräftade. I Milberg et al (2003) studie berättade en närstående om 

sin positiva upplevelse av vårdpersonalen när de uppmärksammade den närstående. ”The 

great attention to how I felt and coped. I felt like the team above all was a support for me, 

which made me feel more confident /.../. It was a professional contact /.../ at the same time 

very personal and warm.”(s.753). Milberg och Strang (2003), Appelin et al (2005) och 

Neergaard et al (2008) beskrev positiva upplevelser för de närstående när de sågs som 

individer, vilket gjorde att de blev bekräftade som personer.  

 

En annan aspekt av närståendes upplevelse av att bli bekräftad som person av vårdpersonalen, 

var när de närstående upplevde att de professionella vårdarna tog sig tid att lyssna på dem. Att 

bli lyssnad på gjorde att de närstående kände de sig bekräftade visade flera studier (Neergaard 

et al, 2008; Fisker & Strandmark, 2007; Milberg & Strang, 2004). En närstående berättade i 

en studie av Rollison och Carlsson (2002) hur uppmärksamheten från vårdarna gjorde att de 

kände sig betydelsefulla, de blev bekräftade ”That they always had time! We never felt that 

they were in a rush to go to somebody else. They were 100% for us and never gave the 

impression that they were in a hurry” (s.104). Även i Milberg et al (2003) studie kände de 

närstående sig bekräftade när vårdpersonalen tog sig tid att lyssna på de närståendes tankar, 
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frågor och om det som oroade dem (Milberg et al, 2003). I Brännström et al (2007) studie 

menade de närstående att då vårdpersonal tog sig tid att lyssna, ingav det tröst och bekräftelse. 

 

Ett perspektiv på att bli bekräftad framkom ur den känslan av delaktighet närstående upplevde 

då ansvaret om den svårt sjuke delades med vårdpersonal (Weibull et al, 2008; Munck et al, 

2008). Milberg et al (2003) menade att delat ansvar mellan professionella vårdare och 

närstående upplevdes positivt av de närstående, och att närstående önskade vara delaktiga i 

vården. När samspelet fanns upplevde närstående en fysisk och eller psykisk lättnad att inte 

behöva ta hela ansvaret.  Brobäck och Berterö (2003) fann att närstående önskade få 

undervisning och därmed ses som en i vårdteamet. De närstående kände sig bekräftade som 

vårdare då ansvaret delades mellan de professionella vårdarna och närstående. I Milberg och 

Strang (2004) studie framkom att de närstående upplevde att situationen med att vårda i 

hemmet blev mer hanterbar när ansvaret delades mellan närstående och de professionella 

vårdarna, samt att de närstående upplevde en lättnad vid det delade ansvaret. Också 

Brännström et al (2007) fann att närstående upplevde en lättnad då ansvaret av den svårt sjuke 

delades.  

 

Att bli negligerad 

Närståendes upplevelse av vårdpersonalen från det palliativa teamet var emellertid inte alltid 

positiva. Närstående kände sig också negligerade av vårdpersonal, när de inte sågs som en 

egen person med egna behov utan endast som en vårdare. Så här uttryckte sig en närstående i 

Brobäck och Berterö (2003) studie när de kände sig åsidosatt av vårdpersonal ”…it is hard 

with this disease…even for the relatives, not only for the patient…they always ask, how is 

your wife doing? But, next of kin are always supposed to be…just there…” (s.342). I Appelin 

et al (2005) studie framkom att närstående upplevde känslor av att endast bli sedda som 

vårdare, vilket gjorde att de upplevde att deras egna behov försummades. Även Milberg och 

Strang (2000) och Milberg och Strang (2004) fann att närstående upplevde sig negligerade av 

vårdpersonal när inte deras behov som personer uppmärksammades.  

 

Upplevelsen av att bli negligerad beskrevs av närstående också då de kände att ansvaret av 

vården var deras. I Brobäck och Berterö (2003) studie framkom att många närstående 

upplevde att det totala ansvaret låg helt på dem, och att det var en tung börda. Närstående 

upplevde även att det var svårt att veta på vilken nivå de förväntades att ta över vården av den 

svårt sjuke. En närstående sa ” I had to manage all the caring tasks, ordering aids and 

everything… They took possession of my labour (s.343). Milberg och Strang (2004) fann att 

närstående upplevde sig ensamma, om ansvaret inte delades och att vårdandet i hemmet blev 

övermäktigt, en närstående uttryckte det som – ”if something happens, I have to 

decide…”(s.612). I Appelin et al (2005) studie framkom att närstående kände sig frustrerade 

och negligerade av de professionella då de inte visste vem som var ansvarig för vad. Att 

närstående kände sig negligerade då de hade hela ansvaret för vården eller då de kände 

svårighet att få hjälp från de professionella beskrevs i flera studier (Brännström et al, 2007; 

Munck et al, 2008 & Wibull et al, 2008). 

 

Att uppleva glädje och tillfredsställelse i vårdandet 

Att vårda i hemmet kunde upplevas med både glädje och tillfredställelse av de närstående. Då 

närstående kunde uppfylla den önskan som den svårt sjuke hade, att få vårdas i hemmet, 

upplevde de glädje och tillfredsställelse (Brännström et al, 2007; Fisker & Strandmark, 2007; 
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Neergaard et al, 2008; Milberg et al, 2003; Rollison & Carlsson, 2002). I Munck et al (2008) 

studie uttryckte en närstående sin vilja att möta sin sjuke närståendes önskan ” At the same 

time, when I was home I wanted to do what I could, and at the same time that´s also what she 

wanted” (s.582). Det ingav den närstående en upplevelse av tillfredställelse och glädje att få 

möjligheten att uppfylla den sjukes önskan om att vårdas i hemmet. I Milberg och Strang 

(2000) beskrev en närstående glädje över att vårda i hemmet ”good to be together, in one´s 

own home, during the very last period of life”. Även Milberg och Strang (2003) fann att då 

närstående uppfyllde den sjukes önskan om att få vård i hemmet bidrog det till att de 

närstående och den svårt sjuke kunde spendera mycket tid tillsammans, vilket gjorde att de 

närstående kände glädje och tillfredställelse.   

 

En annan aspekt på att närstående upplevde glädje och tillfredsställelse i vårdandet framkom 

då närstående fått bevisat för sig själv vilka inre resurser de förfogade över för att klara av att 

vårda i hemmet (Neergaard et al, 2008; Milberg et al, 2003; Rollison & Carlsson, 2002). En 

närstående beskrev den tillfredställelse och glädje som upplevdes då de klarade att utföra en 

vårduppgift som de inte tidigare trodde sig kunna klara av ” I crossed my boundaries. I have 

always thought that dentures are very disgusting, but I could…wearing gloves I could easily 

clean them. It was only the first time…after that it was no problem” (Weibull et al, 2008, s.5). 

I Fisker och Strandmark (2007) studie beskrev de närstående den tillfredställelse de upplevde 

av att ha funnit inneboende resurser som gjorde att de klarade av den vårdtid som de vårdade 

sin svårt sjuke i hemmet. Även Brännström et al (2007) fann att närstående upplevde 

tillfredställelse av att överskrida sina gränser och klara av vårduppgifter de inte trodde sig ha 

resurser för, till exempel att kunna hantera teknisk apparatur.  

 

Att uppleva vårdandet som en börda 

Även om vården många gånger kunde upplevas med glädje och tillfredställelse av de 

närstående kom det i flertalet studier också fram vilken börda det kunde vara för närstående 

att vårda i hemmet (Appelin et al, 2004; Milberg et al, 2003;Neergaard et al, 2008; Brobäck & 

Berterö, 2003). I Fisker och Strandmark (2007) studie uttryckte en närstående hur sjukdomen 

i slutet gjort henne utmattad vilket kunde ses som att vården hade blivit en börda, hon sa ” 

/…/  I had promised to care for him at home so there was no way that I was going to say that 

he had to go to hospital…I was almost unable to look after him..” (s.277). Även Munck et al 

(2008) fann i sin studie att närstående upplevde att krafterna tog slut. En närstående sa så här 

när krafterna började ta slut ” Of course, it was difficult and I was tired of it sometimes, and I 

was angry with her sometimes, and sometimes thougt and felt ´God can she not be taken some 

place ” (s.583). Även Weibull et al (2008) forskning visade att vårda i hemmet kunde vara en 

börda för de närstående när deras krafter att orka vårda började ta slut. 

 

Att vården blev en börda för de närstående, framkom även då vården i hemmet många gånger 

ledde till social isolering och ensamhet för de närstående. I Brobäck och Berterö (2003) studie 

framkom det att närstående blev socialt isolerade och ensamma på grund av att de inte vågade 

lämna patienten då de var rädda att något skulle hända när de inte var hemma. De kände sig 

tvingade att ”always be present if…” (s.343). Vidare fann författarna att närstående inte ville 

visa deras älskade att de var ledsna, oroliga eller arga vilket gjorde att de närstående gick 

undan och blev ensamma och isolerade (Brobäck & Berterö, 2003). Också Wennman-Larsen 

och Tishelman (2002) fann att närstående upplevde att de inte vågade lämna patienten av 

rädsla att något skulle hända när de inte var hemma, en närstående uttryckte det så här ” My 

daugther said of course you can (go out), /…/ There is no danger in that. If I had done that 

today - …Going shopping takes about an hour… - When she moved her bowels – catastrophe! 
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It comes all of a sudden, /.../ ( s.244). Även Munck et al (2008), Fisker och Strandmark (2007) 

och Milberg och Strang (2000) studier visade att närstående inte vågade lämna den sjuke och 

att de närstående inte gärna ville visa vederbörande när de var ledsna eller arga. Detta gjorde 

att de närstående upplevde sig ensamma och isolerade, vården blev en börda. Närstående 

beskrev liknande upplevelser i Brännström et al (2007) studie. 

 

En annan aspekt där vården upplevdes som en börda av de närstående framkom då närstående 

och den sjuke inte kunde samtala med varandra. Svårigheten att samtala handlade många 

gånger om den svåra situationen som närstående och den sjuke befann sig i och sorgen över 

vad som komma skulle. Detta kunde leda till att det uppstod irritation mellan den närstående 

och den sjuke, vilket upplevdes som en börda av närstående (Appelin et al, 2005; Fisker & 

Strandmark, 2007). Wennman-Larsen och Tishelman (2002) menade att de närstående 

upplevde det svårt att samtala med den sjuke om att bli lämnad kvar. En närstående beskrev 

det så här: ” He becomes more depressed when I´m around, because then it is like - ´think that 

I´m going to leave you and everything else” (s.244). Detta kunde jämföras med vad som 

framkom i Milberg och Strang (2004) studie där det var den närstående som inte ville samtala 

om framtiden. En dotter berättade ” she (mother) is talking a bit too much about the funeral 

and such things. I think it is quite burdening. But it is good for her, /.../. But it is burdening. I 

do not want to hear about it” (s.610). Även Brobäck och Berterö (2003) och Munck et al 

(2008) forskning beskrev situationer där det uppstod konflikter mellan närstående och den 

sjuke, som gjorde att närstående kände det som en börda att vårda i hemmet. 

 

Att försöka bevara det normala 

Förändringar i livssituationen skapade ibland behov av att hitta tillbaka till den gamla 

vardagen för närstående, att försöka bevara det normala. Appelin et al (2004) beskrev att även 

om närstående upplevde att de behövde strukturera om sitt liv för anpassning till den nya 

situationen fortsatte de att försöka behålla ett normalt och vardagligt liv. I Wennman-Larsen 

och Tishelman (2002) uttryckte flera närstående behovet av att ha det ”like we used to”, eller 

att vara” as normal” (s. 243). Vidare framkom det att närstående strävade efter det som 

tidigare betraktades som normalt. Det normala kunde bestå av mindre symboliska handlingar, 

en kvinna berättade ”… and we´re trying to return to old habits. It´s always been (my 

husband´s) job to make morning coffee in this family and now he´s done it for the past three 

mornings…” (Wennman-Larsen & Tishelman 2002 s.243). Även Brobäck et al (2008) fann 

att närstående försökte att vara en normal familj och leva som vanligt. I Weibull et al (2008) 

studie beskrev en närstående hur de kunde bevara de normala ”Actually I was glad I could do 

it…. then we had the day to ourselves, without all these comings and goings” (s.6). Vidare 

menade de att när närstående tog del i vården upplevde de att det gav en större frihet och 

möjligheterna ökade att få leva ett mer naturligt familjeliv (Weibull et al, 2008). För 

närstående ingav det hopp när rutiner, vanor och fritidsintressen kunde bibehållas så mycket 

som möjligt (Milberg & Strang, 2003). Även Brännström et al (2007) fann att det var viktigt 

för närstående att bevara vardagen, för att klara av att vårda sin svårt sjuke i hemmet. 

 

En annan aspekt på att försöka bevara det normala för de närstående, var de nya rutiner och 

nya roller som närstående upplevde då livssituationen förändrades. Detta medförde att de 

tillsammans med den sjuke försökte hitta något som kunde anses vara så normalt och 

vardagligt som möjligt. En kvinna beskrev det som:” It becomes clear that you have to think 

differently, act differently and above all live differently, than earlier. The first days everything 

is sort of confused, because you have to also find routines that work” (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002, s.243). Brobäck och Berterö (2003) fann att närstående förväntades av 
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omgivningen att finna sig i de förändringar som inträffade i deras liv och hem, men att det var 

svårt då gamla rutiner ingav en säkerhet och att det i början av den nya situationen skapade 

förvirring och oro. I studien som Fisker och Strandmark (2007) gjorde, skrev de att 

vardagslivet, ritualer, familjroller och vanor som det sett ut tidigare förändrades till 

oigenkännlighet. Detta innebar att rollerna blev annorlunda och ny kunskap skapades. I 

Neergaard et al (2008) studie kom det fram att närstående upplevde att de fick en slags halv 

professionell vårdgivarroll, vilket inte alltid upplevdes som positivt. En närstående berättade 

att ” My husband´s family noticed that when I was with my husband, I did not act as his wife , 

but as a professional when it came to care and when the GP visited” (s.6) Ytterligare en annan 

närstående beskrev sin upplevelse: ” I insisted on being allowed to be just a relative. And that 

was difficult although I told them I had a right to that” (s.6). Även Munck et al (2008), 

Appelin et al (2004) och Weibull et al (2008) skrev om närståendes förändrade roller och 

rutiner när vården sköttes i hemmet, vilket gjorde att livssituationen förändrades och de 

närstående eftersträvade att finna det ”normala” i vardagen.  

 

Att uppleva förändrad livssituation 

När en svårt sjuk närstående vårdades i hemmet, förändrades livssituationen för övriga 

närstående. Många närstående upplevde att hemmet och dess miljö påverkades. I Milberg et al 

(2003) studie framkom det att vårda i hemmet sågs som något positivt men också som 

negativt med tanke på att det egna hemmet, plötsligt skulle stå öppet för andra personer än de 

som tidigare endast fick tillträde om de blivit inbjudna. Närstående upplevde att privatlivet 

gick om intet. En närstående beskrev känslan som: ” Our home turned into an institution. We 

felt we had lost our privacy” (Milberg et al, 2003, s.753-754). Även Brobäck och Berterö 

(2003) kom fram till att hemmets karaktär förändrades i och med att vårdandet ägde rum i 

hemmet. Närstående upplevde att det var så mycket material och utrustning som var tvunget 

att finnas i hemmet, och att det i vissa fall behövdes en ombyggnation för att kunna vårda i 

hemmet. Samma sak framkom i den studie som Appelin et al (2005) gjorde. De menade för 

att möjliggöra vård i hemmet kunde det behövas en omstrukturering till exempel 

ombyggnation. Vidare skrev de att närstående upplevde att det inte längre fanns plats för ett 

privatliv. På liknade sätt beskrev Rollinson och Carlsson (2002), Fisker och Strandmark 

(2007) och Milberg och Strang (2003) den förändrade livssituationen som uppstod samt det 

förlorade privatlivet för närstående som ägde rum när vården skulle bedrivas i hemmet. 

 

Att livssituationen förändrades när vården bedrevs i hemmet innebar också för många 

närstående att vara tillgänglig dag och natt för den svårt sjuke. Munck et al (2008) skrev att 

närståendevårdare tänkte på den sjuke dygnet runt, och det i sin tur påverkade den vanliga 

livssituationen med restriktioner och möjligheter för vila och återhämtning. I Neergaard et al 

(2008) studie beskrev en närstående sin situation ” you have to be available twenty-four hours 

a day. My eighty-year-old dad cried at night when it became too much for him taking care of 

my terminally ill mother. “I cannot do this anymore”, he cried. And then I had to take over…” 

(s.6). Rollison och Carlsson (2002) fick fram liknande resultat. Där menade fleratalet 

närstående ” It is a difficult task being the care-provider. The household and the practical care 

day and night requires all attention and time...” (s.105). Även Appelin et al (2004) studie 

visade på samma resultat. Närstående uttryckte det som att de var ”on duty” dag som natt. I 

Brännström et al (2007) studie beskrev närstående att vårda i hemmet innebar att vara nära 

och redo att hjälp den sjuke dygnet runt.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 
För att få en samlad bild över den forskning som fanns om närståendes upplevelser av att 

vårda i hemmet valde vi att genomföra en litteraturstudie på publicerade vårdvetenskapliga 

artiklar. De artiklar som användes var av kvalitativ ansats då Friberg (2006) menar att fokus 

är på fenomenets egenskaper och vad det innebär och vilken mening det har för människor. 

Kvantitativa artiklar uteslöts på grund av, som vi uppfattade det, att det var svårt att få fram de 

känslor som de närstående beskrev och upplevde i olika situationer, då dessa artiklar oftast 

baseras på statistik.  

 

Fördelen med litteraturstudie, som vi såg det, var att vi fick tillgång till fler gjorda analyser 

som kunde analyseras och sammanställas. Att vara två författare vid analys av vetenskapliga 

artiklar har den fördelen att vi som författare kan diskutera med varandra. Det gör det lättare 

att lägga sin förförståelse åt sidan, anser vi.  Vi som författare analyserade texterna var för sig, 

för att sedan analysera texterna tillsammans. Resultatet som framkom under diskussionen och 

ur analysen gjorde att likheter hittades vilket stärkte resultatet. En annan fördel med att göra 

en litteraturstudie var att aktuell forskning på området kunde sammanställas och användas i 

klinik då artiklarna som valdes publicerades under 2000-talet.  

 

Nackdelen med en litteraturstudie var att författaren redan tolkat materialet, samtidigt så 

gjorde vi vår egen tolkning av samma material. Därför har vi ansett det viktigt att ta med citat 

för att säkerställa att det var närståendes upplevelser som beskrevs. En av svårigheterna när 

det gäller metoden var också att resultatets kategorier i många fall gränsade till varandra. 

Detta medförde att det ibland var svårt att rätt placera den närståendes beskrivna upplevelse 

under rätt kategori. 

 

Ett annat problem med vårt arbete var att vi ville få ett resultat som var användbart under 

svenska förhållanden vilket gör att den kan användas i praktiken. Vi började vårt arbete med 

att söka artiklar som handlade om svensk hemsjukvård. Då vi inte fann tillräckligt många 

artiklar utökade vi vår artikelsökning till att gälla Norden. På grund av att hemsjukvård 

bedrivs olika mellan länder fann vi att Danmark bedriver hemsjukvård som liknar Sveriges 

hemsjukvård mest.  Därför blev antalet artiklar som användes i resultatet endast 13 stycken. 

Det låga antalet av artiklarna kan tolkas som en svaghet men visar även hur lite det är skrivet i 

ämnet samt att det behöver forskas mera. Däremot, anser vi, att informationen i de artiklarna 

som hittades var relevanta för att få ett användbart och trovärdigt resultat. De citat som 

använts i studien anser vi väsentliga, för att ytterligare styrka de upplevelser som närstående 

beskriver samt förstärker vårt resultat.  

 

 

Resultatdiskussion 

Vårt syfte med studien har varit att ta reda på närståendes upplevelse av att vårda en 

närstående som är i palliativ fas eller i livets slutskede i hemmet. Detta för att ta reda på vilket 

stöd de närstående behöver av distriktssjuksköterskan när de vårdar sin svårt sjuke i hemmet. 

Ur resultatet framkommer det åtta kategorier vilka är: Att uppleva trygghet, Att uppleva 

otrygghet, Att bli bekräftad, Att bli negligerad, Att uppleva glädje och tillfredställelse i 
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vårdandet, Att uppleva vårdandet som en börda, Att försöka bevara det normala samt Att 

uppleva förändrad livssituation. Vi har funnit att närståendes upplevelser har varit både 

positiva likväl som negativa av att vårda sin svårt sjuke närstående i hemmet.  

 

Kommunikation 
 

Utifrån vårt resultat framkom det hur viktigt det är för de närstående att kommunikationen 

fungerar mellan dem själva och de professionella vårdarna. Kommunikationen kan ses som 

grunden för att bygga en vårdrelation och därmed skapa den trygghet som närstående 

upplever som en central del, för att våga bedriva vård i hemmet. Detta bekräftas av Beck-Friis 

och Strang (2005) som menar att kommunikation är den dominerande delen i palliativ vård. 

På liknande sätt skriver Thornqvist (2001) att kommunikationen är avgörande för den 

rollfördelning och det samarbetsklimat som utvecklas mellan de kommunicerande parterna. 

Vidare betonar Thornqvist att utmaningen för vårdpersonal är att möta varje individ som en 

person utifrån deras egna förutsättningar. Detta för att skapa en så bra relation mellan parterna 

som möjligt.  

 

Det som framkommer ur analysen som de närstående upplever som problem, är bland annat 

när de professionella inte använder sig av ett språk som är anpassat till de närståendes 

förmåga att förstå eller till deras kunskapsnivå vilket medför att missförstånd kan uppstå. Som 

distriktssjuksköterska är det viktigt i mötet med de närstående att tänka på hur vi använder 

vårt språk, för att minska det lidande för de närstående som kan uppstå vid missförstånd 

mellan de professionella och de närstående. Vår språkliga och kulturella bakgrund menar 

Thornqvist (2001) både utgör en förutsättning för, och är helt och hållet närvarande i mötet 

med olika fenomen. Thornqvist framhåller att verkligt samarbete mellan parter förutsätter att 

bägges erfarenheter och kompetens tas i anspråk. Att ta reda på att de närstående verkligen 

har förstått till exempel genom att ställa frågor som berör situationen, men även att skapa en 

miljö som inbjuder de närstående att våga ställa frågor till de professionella om de inte förstår 

kan vara ett sätt.  För att möjliggöra detta är grunden en bra relation mellan vårdpersonal och 

de närstående, där parterna har tillit till varandra. 

 

En annan intressant upptäckt som vi funnit är hur mycket det påverkar relationen mellan de 

närstående och den sjuke när det brister i kommunikationen mellan dem. Det framkommer i 

de studier som vi analyserat att den närstående önskar att samtala med den sjuke. Den sjuke 

däremot finner inte alltid det önskvärt att samtala om till exempel framtiden med den 

närstående. Relationen kan då påverkas negativt. Vi har också funnit förhållanden som är 

tvärtom, den sjuke vill samtala medan den närstående drar sig undan. Kan det vara så att det 

skiljer sig om den närstående är kvinna eller man då det gäller att samtala om det som upplevs 

svårt och känsligt? I studien av Boström och Sörlle (2003) framkommer det att kvinnor 

hämtar styrka genom att vara nära och samtala med sin partner medan männen känner i den 

nära relationen sig svaga om de skulle öppna sig. Även Thornqvist (2001) menar att i det 

dagliga livet reagerar vi på varandras handlings- och uttryckssätt utifrån omedvetna och 

medvetna föreställningar om vad som är passande, bland annat vad vi förknippar som 

passande för en man respektive en kvinna. En tanke som vi har, är att som 

distriktssjuksköterska behöver vi reflektera över vår egen föreställning om hur kvinnor och 

män kommunicerar i olika situationer för att kunna ge rätt sorts stöd. Distriktssjuksköterskan 

bör ha modet att våga gå in i relationer som uppenbart har kommunikationssvårigheter. Dels 

för att kunna möjliggöra att både den sjuke och den närstående skall uppleva välbefinnande, 

samt att minska människans lidande i den svåra situation de befinner sig i. 
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Delaktighet 
 

Det framkom ur resultatet att de närstående ville bli tillfrågade om att få vara delaktiga, och 

att de ville ses som en resurs, eftersom de kände att de hade expertkunskaperna om den sjuke. 

Detta överensstämmer med vad Svensk Sjuksköterskeförening (2009) skriver om närståendes 

önskan att vara delaktig i den sjukes liv. Att vara delaktig i den sjukes liv på ett positivt sätt 

kan hjälpa närstående att finna mening i lidandet och kan bidra till att deras egen hälsa 

bevaras. Svensk Sjuksköterskeförening (2009) menar också att närstående för att kunna 

bevara delaktigheten, behöver de bli inbjudna av de professionella att delta i vårdandet.  

 

Resultatet visar även att när ansvaret inte delas, så blir vården i hemmet övermäktigt för de 

närstående, vilket skulle kunna påverka de närståendes hälsa negativt. Som 

distriktssjuksköterska är det därför viktigt att vara lyhörd, uppmärksam och visa respekt för de 

närståendes önskemål. Det är en viktig tanke att som distriktssjuksköterska från början ta reda 

på hur mycket de närstående vill vara med i vården kring den sjuke. Viktigt är också att inte ta 

för givet att alla närstående vill delta i all omvårdnad runt den sjuke samt att inte belasta de 

närstående med uppgifter som överstiger deras kapacitet. Ur Andershed (2004) studie 

framkommer det att de närståendes behov skiljer sig från den sjukes och att de närstående 

behöver stöd som är anpassat till deras specifika behov. Detta visar hur viktigt det är att bygga 

en god vårdrelation för att vi som distriktssjuksköterskor ska kunna få reda på de specifika 

behov de närstående har och därigenom hjälpa dem att klara av att vårda i hemmet.  

 

Förändringar 
 

I vårt resultat har vi också funnit att de närstående upplever att invanda och välkända 

rutinerna förändras då vården skall bedrivas i hemmet. Detta påverkar naturligtvis deras 

vardag. Att få se sitt hem förändrat och att hemmet har blivit en arbetsplats för många 

personer de normalt inte skulle bjuda in kan vara svårt att acceptera. Likaså att finna sig i en 

helt ny roll som vårdare kan upplevas svårt. Det som de närstående uppskattar i situationen är 

att de försöker finna små guldkorn av det som de betraktar som normalt och att kunna bevara 

något av det gamla invanda. Det framkom ur resultatet att detta betyder mycket för dem. Detta 

bekräftas av Svensk Sjuksköterskeförening (2009) som anser att i samband med ohälsa i 

familjen påverkas det dagliga livet för de närstående både negativt och positivt. Vidare skriver 

de att en central del i närståendesituationen är förändrade roller, vilket gör att invanda rutiner 

måste anpassas och utmanas. Svensk Sjuksköterskeförening (2009) menar också att genom att 

skapa ny rutiner upplever de närstående att situationen blir mer hanterbar. På liknande sätt 

menar Lindqvist och Dahlberg (2002) att den förändrade livssituationen för de närstående 

innebär att de behöver förändra sina vanor samt att rollerna förändras mellan 

familjemedlemmarna som till exempel arbetsfördelningen i hemmet. Vidare skriver Lindqvist 

och Dahlberg (2002) att som professionell vårdgivare är det viktigt att lyssna till och att 

försöka förstå de närståendes upplevelser om hur de ser på sin livssituation. Därför kan det 

vara viktigt att som distriktssjuksköterska underlätta för närstående att hjälpa dem att hitta 

vardagsrutiner som fungerar.  

 

Att som närstående få förändrade roller, rutiner och att uppleva att ens hem blir en arbetsplats 

kan vara svårt att ta till sig. Det är viktigt att vi som distriktssjuksköterskor tänker på detta 

men något som vi kanske också behöver reflektera över är om kvinnor och män hanterar 

situationer på olika sätt.  Är det då någon skillnad på män och kvinnor när det gäller hur de 

hanterar den förändrade livssituationen? Att som distriktssjuksköterska vara medveten om att 

män och kvinnor kan tänka olika och hantera förändringar på olika sätt är viktigt när vården 
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ska planeras i hemmet. Smirthwaite (2007) skriver att hälso- och sjukvården behöver arbeta 

medvetet med ett genusperspektiv, vilket bör leda till att personalen får bättre kunskap om 

genusrelaterade faktorers betydelse för kvinnor och mäns hälsa, omhändertagande och 

bemötande.  

 

Att som distriktssjuksköterska också vara medveten om att det tar tid att anpassa sig till dessa 

nya rutiner och roller som de närstående plötsligt finner sig i vid vård av svårt sjuk 

familjemedlem i hemmet, är av stor vikt. Vi får heller inte glömma att vi är gäster i deras hem, 

även om det har blivit vår arbetsplats. Att vårda i hemmet möjliggör för 

distriktssjuksköterskan att möta de närstående i sin hemmiljö och skapa en relation utifrån 

närståendes villkor. Detta bekräftas av Öresland, Määttä, Norberg, Winther Jörgensen och 

Lutzén (2008) studie som funnit att om distriktssjuksköterskan tar på sig rollen som gäst i de 

närståendes hem och möter de närstående på deras villkor kan det leda till att relationen 

fördjupas och blir mer jämlik (Öresland et al, 2008). För att möjliggöra att som 

distriktssjuksköterska uppnå en bra relation till de närstående är det viktigt att vid första 

mötet/samtalet finna ett samarbetsklimat och vara öppna för de närståendes önskningar och 

krav. Det är också viktigt att respektera de närståendes behov av privatliv, lösningen för det är 

kanske att redan från början planera in de hembesök som behöver göras inom vissa givna 

tidsramar. Även här visar resultatet hur viktigt det är att bygga en god vårdrelation med de 

närstående för att kunna stödja dem i situationen att vårda i hemmet. 

 

Framtida forskning 

Närståendes upplevelser av att vårda i hemmet har visats sig vara både positiva och negativa 

upplevelser. Det som upplevs positivt för en närstående kanske upplevs negativt för en annan 

närstående. För att kunna ge de närstående det stöd de behöver kan det vara viktigt att fundera 

på genusskillnader. Är det någon skillnad om du är kvinna eller man då det gäller att vårda en 

svårt sjuk i hemmet? I de analyserade studierna är det endast en studie som överhuvudtaget 

nämnt att det kan finnas en skillnad om det är en kvinnlig eller manlig närståendevårdare. Ur 

ett historiskt perspektiv menar Kirkevold och Strömsnes Ekern (2003) att det vilar på kvinnan 

i familjen att stå för den dagliga omvårdnaden av barn sjuka och gamla, medan männen har 

haft huvudansvaret för att trygga familjen ekonomiskt. Kan det vara så att män är mer rädda 

för att delta i den personliga omvårdnaden av den sjuke på grund av okunskap och 

oerfarenhet, då det enligt traditionen har varit kvinnors uppgift att vårda? Vi anser att framtida 

forskning bör fokusera på om det är någon skillnad om du är kvinna eller man då det gäller att 

vårda i hemmet för att ytterligare kunna specificera stödåtgärderna.  

 

Kliniska implikationer 
 

 Kommunikation: Som distriktssjuksköterska är det viktigt att redan vid första mötet 

med de närstående lägga grunden till en bra vårdrelation för att skapa den trygghet de 

närstående behöver för att klara av att vårda i hemmet. Grundstenen för att 

vårdrelationen ska fungera är att närstående och distriktssjuksköterskan kan 

kommunicera med varandra.  

 
 Delaktighet: Som distriktssjuksköterska är det viktigt att tydligt ta reda på vad de 

närstående önskar att delta i när det gäller omvårdnaden av den sjuke. Det är också 

viktigt att stödjade närstående i de momenten/situationer de uttalar att de behöver ha 

stöttning för att klara av att vårda i hemmet. 

 



 

17 

 

 Förändringar: Som distriktssjuksköterska är det viktigt att ge tid och förklara för de 

närstående att det tar tid att anpassa sig till den nya situation som uppstått. Viktigt är 

också att vi som distriktssjuksköterskor inte glömmer att vi är gäster i deras hem även 

om det är vår arbetsplats. Att visa hänsyn då det gäller till exempel förvaring av 

material, begränsa beställningar av material och respektera de närståendes rutiner och 

levnadsvanor genom att till exempel tidsbestämma hembesöken i samråd med de 

närstående i den mån det går. 

 

 

Slutsats 

Att vara närstående och vårda en närstående som är i en palliativ fas i hemmet eller befinner 

sig i livets slut innebär att livet förändras. En del närstående har, trots den svåra situation de 

befunnit sig i, kunnat känna glädje över att klarat av att vårda. Samtidigt som andra 

närstående upplevt vården i hemmet som en börda. För att kunna ge den närstående en positiv 

upplevelse av att vårda i hemmet bör distriktssjuksköterskan se till de individuella behoven av 

stöd som efterfrågas, då dessa varierar. Genom att ha en bra kommunikation som grund med 

de närstående kan det skapas en trygg relation mellan närstående och de professionella vilket 

möjliggör att stödja närstående individuellt. Då behovet av stöd till närstående skiljer sig från 

individ till individ bör framtida forskning fokusera på genusperspektivet för att som 

distriktssjuksköterska ytterligare kunna specificera vilka stödåtgärder som varje enskild 

närstående behöver. 
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Artikel Perspektiv  

 

Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

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 

Vårdvetenskaplig  

Närståendeperspektiv 

Från de 

närståendes 

synvinkel bör 

den palliativa 

vården vara 

utformad så att 

olika slags stöd 

kan ges. Syftet 

med studien var 

att identifiera 

och beskriva de 

närståendes 

upplevelser av 

palliativ vård i 

hemmet. 

Nedtecknade 

kvalitativa 

intervjuer med  

fenomenologisk 

ansats. 

Fem teman 

framkom: 

anpassning, 

medvetenhet, 

att ses som en 

person, 

känslomässiga 

effekter och 

känsla av 

osäkerhet. 

Närstående är 

viktiga 

medarbetare i 

den palliativa 

vården i 

hemmet, 

varför det är 

viktigt att 

främja känsla 

av kontroll 

och 

egenverkan. 

Det krävs 

då att de 

närstående får 

olika slags 

stöd såsom 

information, 

hjälp att lära 

sig olika 

uppgifter och 

empowerment. 

Titel: A 

comprehensive 

picture of 

palliative care at 

home from the 

people involved.  

Författare: 

Appelin, G,. 

Brobäck, G & 

Berterö, C. 

Tidskrift: 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Årtal: 2005 

Vårdvetenskaplig  

Patientperspektiv 

Närstående 

perspektiv 

Vårdarperspektiv 

Primärvårdsteam 

konfronteras 

med många 

etiska dilemman 

bl.a. i mötet med 

närstående. 

Syftet med 

denna studie att 

förklara och 

identifiera 

bilden av 

palliativ vård i 

hemmet, som 

den upplevs av 

de inblandade.  

Sekundär analys 

av tre 

fenomenologiska 

studier med 

kvalitativa 

intervjuer.  

Hermeneutisk 

ansats. 

Fördelen med 

palliativ vård i 

hemmet var - 

strävan efter 

ett normalt liv 

Nackdelen var 

förpliktelse – 

uppbyggd av 

anpassning 

och extra 

arbete, krav – 

uppbyggd av 

frustration 

och osäkerhet. 

Den viktigaste 

aspekten av 

bra palliativ 

vård i hemmet 

var strävan 

efter ett 

normalt liv 

vilket gjorde 

att de 

involverade 

klarade av att 

vårda. Studien 

visar att om de 

berörda parter 

i palliativ vård 

ska klara 

situationen 

och leva 

optimalt måste 

det finnas stöd 

och resurser 

som 

underlättar 

situationen. 
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 Artikel Perspektiv  Problem och 

Syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Titel: 

Palliative care for 

cancer patients in a 

primary health care 

setting: Bereaved 

relatives´experience, 

a qualitative group 

interview study 

Författare: 
Neergaard, M. 

Olesen, F. Jensen, 

A. 

Tidskrift:  
BMC Palliative 

Care 

Årtal: 2008 

 

Vårdvetenskaplig 

Närståendeperspektiv 

Cancerpatienter 

har fått avlida 

på sjukhus, 

trots önskemål 

från patienter 

och närstående 

att få dö i 

hemmet 

Syftet är att 

analysera 

upplevelser och 

valmöjligheter 

som de 

närstående har 

för att belysa 

hinder och det 

som kan 

underlätta den 

goda palliativa 

hemsjukvården 

Kvalitativa 

intervjuer 

fenomenologisk 

ansats 

Tre 

huvudkategorier av 

närståendes 

upplevelse 

identifierades: 1) 

De professionellas 

roll, där det 

behövdes bli en 

förbättring. 2) 

Delad vård, vilket 

är ett 

förbättringsområde.  

3) närståendes roll, 

som behöver extra 

fokus. 

Närståendes 

handlar i första 

hand om 

organisations och 

kulturella problem 

mellan de 

professionella. 

Palliativ vård 

generellt sett är ett 

förbättringsområde 

och 

uppmärksamheten 

borde fokuseras på 

närståendes 

upplevelse och 

behov. 

Titel: 

Caregivers´active 

role in palliative 

home care-to 

encourage or to 

dissuade?  A 

qualitative 

descriptive study 

Författare: 
Wiebull, A Olesen,F 

& Neergaard, M 

Tidskrift: 

BMC Palliative 

Care 

Årtal: 2008 

 Vårdvetenskaplig  

Närståendeperspektiv 

 Närståendes 

engagemang i 

palliativ vård är 

ofta en 

förutsättning 

för död i 

hemmet, men 

det är oklart 

om aktivt 

deltagande av 

närståendes 

vård, kan bli 

skadlig eller ha 

negativa 

effekter på 

närståendes 

upplevelser  

Syftet var att 

belysa det 

inflytande de 

närståendes har 

i engagemang 

och deras 

upplevelse av 

det palliativa 

förloppet  

 Kvalitativ 

deskriptiv studie 

Med semi-

strukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

ansats 

Fyra 

huvudkategorier 

hittades: Graden av 

engagemang, 

positivt och 

negativt inflytande 

och förutsättningar. 

De funna 

förutsättningarna 

som hittades för ett 

positiv resultat var 

säkerhet (24-

timmars backup). 

Förtroende (de 

professionellas 

förtroende av de 

närståendes 

förmåga) och 

dialog, de 

närståendes 

möjligheter att ta 

beslut och att bli 

tillfrågade. 

Denna studie 

indikerar att när de 

närstående aktivt 

engagerar sig i 

palliativ vård ger 

det positiva 

effekter under 

förutsättning att 

visa villkor 

uppfylls. Det ger 

tröst i sorgen att ha 

kunnat vara aktiv 

och haft 

möjligheten att 

hjälpa 
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Artikel Perspektiv  Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel:  
Next-of-kin 

caregivers in 

palliative 

home care – 

from control 

to loss of 

controll 

Författare: 
Munck, B. 

Fridlund, B. 

Mårtensson, J 

Tidskrift: 
Journal of 

advanced 

nursing 

Årtal: 2008 

Vårdvetenskaplig 

Närståendeperspektiv 

Palliativ 

hemsjukvård 

kräver ofta stora 

resurser från de 

närstående.  

Syftet av studien 

har varit att 

beskriva 

situationer som 

påverkat de 

närståendes 

möjligheter att 

klara av den 

palliativa 

hemsjukvård. 

Kvalitativ 

intervju 

Fenomenologisk 

ansats 

Analysen 

resulterade i två 

huvudområden: ” 

Att ha fortsatt 

kontroll” och ” 

Förlora kontroll”. 

Närståendevårdare 

ville behålla 

kontrollen över 

sina egna liv 

genom att alltid 

vara tillgängliga 

24-timmar per 

dygn.  De 

förlorade 

kontrollen när 

hjälpen brast från 

de professionella 

och de närstående 

beskrev känslor av 

otillräcklighet  

De närstående bör 

känna sig fria att 

välja var den 

palliativa 

hemsjukvården 

skall bedrivas När 

planeringen av 

palliativ vård sker 

bör de närstående 

informeras om att 

de väljer att endast 

ha en vårdgivare så 

minskar chansen att 

få en komplett 

palliativ vård i 

hemmet    

Titel: 

Advanced 

home care for 

cancer 

patients at the 

end of life: a 

qualitative 

study of 

hpoes and 

expectations 

of family 

caregivers 

Författare: 
Wennman-

Larsen, A. 

Tishelman, C 

Tidskrift:  
Scandinavium 

journal of 

caring science 

Årtal: 2002 

 

Vårdvetenskaplig 

Närstående 

perspektiv 

Det har blivit 

alltmer vanligt att 

cancersjuka 

patienter vårdas i 

hemmet vid vård i 

livets slut. Detta 

kan vara positiva 

men det kan även 

bli en börda för 

närståendevårdare. 

Syftet med studien 

var att initiera och 

belysa hur 

närståendevårdare 

i framtiden 

resonerar, och 

deras 

förväntningar  

 

Kvalitativa 

intervjuer 

Fenomenologisk 

ansats 

Författarna fann 

två huvudteman, 

den ena handlade 

om vägen till 

rollen som 

närståendevårdare, 

den andra 

handlade om 

vägen till den nya 

livssituationen för 

de närstående.. 

Författarna fann att 

de närstående 

förväntade sig 

support men att den 

begränsades i 

början av de 

närståendes egna 

process, att finna 

sig tillrätta i rollen 

som 

närståendevårdare. 

Man fann en 

skillnad mellan 

närståendes 

förväntningar och 

de professionellas 

ide om palliativ 

vård.  
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Artikel Perspektiv  Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel:  

Being a close   

relative of a 

person with 

severe, chronic 

heart failure in 

palliative 

advanced home 

care – a 

comfort but 

also a strain. 

Författare: 
Brännström, M 

Ekman, I. 

Boman, K. 

Strandberg, G. 

Tidskrift:  

Scandinavian 

journal of 

caring science. 

Årtal: 2007 

 

Vårdvetenskaplig  

Närståendeperspektiv 

Tidigare forskning på 

närståendevårdare som 

vårdat en terminalt svårt 

sjuk, har nästan bara 

handlat om hjärtsjukdom 

och vård. 

Syftet med studien var att 

belysa fenomenet av att 

vara en närstående i den 

palliativa avancerade 

hemsjukvården 

Kvalitativa 

intervjuer med 

närstående. 

Fenomenologisk 

– hermeneutisk 

ansats 

Fenomenet med 

att vara en 

närstående är att 

följa den sjuke i 

den berg-och 

dalbanan som 

personen går 

igenom. Med 

det menas att 

alltid vara 

tillgänglig för 

att kunna ge 

trygghet och 

tillfredsställelse.  

Att finnas för 

sin svårt sjuke, 

kunna ge tröst 

och trygghet är 

viktigt för de 

närstående. Att 

förlita sig på 

att de 

professionella 

vårdarna finns 

tillgängliga 

och deras 

förmåga att 

lindra lidande 

är även det 

viktigt 

Familjen vet 

att livet kan ta 

slut när som 

helst  

Titel:  

Meaningfulness 

in palliative 

home care: An 

interview study 

of dying cancer 

patients´ next 

of kin. 

Författare:  
Milberg, A. 

Strang, P. 

Tidskrift:  

Palliative and 

supportive care 

Årtal: 2003 

 

Vårdvetenskaplig  

Närståendeperspektiv 

Ett stort antal patienter 

vårdas i hemmet och för 

att kunna klara av detta 

på ett bra sätt behövs 

närståendevårdare. 

Syftet med studien var att 

beskriva och tolka vad 

närstående fann som 

meningsfullt. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

närstående.  

Hermeneutisk 

ansats 

Faktorer som 

gav 

meningsfullhet 

inkluderade 

komfort, 

bibehållandet av 

det vardagliga 

och det som var 

igenkännande, 

engagemang, 

och hopp.  

Disciplinen 

palliativ 

medicin håller 

på att växa, det 

framkommer 

att konceptet 

för palliativ 

vård behöver 

utökas och 

även gälla för 

existentiella 

och spirituella 

frågor. 

Meningsfullhet 

har visat sig 

vara viktigt för 

närstående i 

samband med 

att kunna 

hantera och ge 

vård i en 

palliativ 

kontext.  
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Artikel Perspektiv  Problem och Syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel:  

Met and unmet        

needs in hospital-

based home care: 

qualitative 

evaluation 

through open-

ended questions 

Författare:  

Milberg, A. 

Strang, P. 

Tidskrift:  

Palliative 

Medicine 

Årtal: 2000 

 

Vårdvetenskaplig  

Närståendeperspektiv 

Närståendes 

upplevelser av palliativ 

hemsjukvård är viktigt. 

För att kunna mäta 

närståendes missnöje 

och tillfredsställelse 

med palliativ vård 

används ofta ett 

livskvalitets 

instrument.  

Syftet med studien var 

att undersöka 

närståendes 

tillfredsställelse genom 

ett tillägg av öppna 

kvalitativa frågor till 

det standardiserade 

formuläret för att se 

om man fick ytterligare 

information 

Kvalitativa 

intervjuer 

Fenomenologisk 

ansats 

Resultatet visar 

att närstående har 

en mycket positiv 

attityd till 

HBHC. Att 

kunna inge 

närstående en 

säkerhet för att 

kunna själva 

vårda i hemmet 

var en viktig 

hörnsten. 

Tillfredsställelsen 

som de 

närstående 

upplevde byggde 

även på 

personalens 

kompetens samt 

att personalen var 

tillgängliga 24-

timmar om 

dygnet.  

Författarna 

menade att det 

framkom mer 

information 

genom att man 

använde sig av 

de öppet ställda 

frågorna och 

det kunde 

indikera att det 

fanns en 

begränsning 

om man enbart 

använde sig av 

standardiserade 

frågeformulär.  

Titel: 
Experiences of 

surviving spouse 

of terminally ill 

spouse: a 

phenomenological 

study of an 

altruistic 

perspective.  

Författare: 
Fisker, T & 

Strandmark, M. 

Tidskrift: 
Scandinavium 

Journal of Caring 

Science 

Årtal: 2007 

Vårdvetenskaplig  

Närståendeperspektiv 

När den sjuke önskar 

att vårdas i hemmet, 

blir den närstående en 

central person i att 

klara av situationen. 

Studier visar att 

optimalt stöd från bl.a. 

distriktssjuksköterska 

ökar chansen för de 

närstående att fullfölja 

vården i hemmet. 

Syftet var att belysa 

närståendes 

upplevelser av att 

vårda i hemmet och att 

beskriva deras behov 

av hjälp från 

distriktssjuksköterskan. 

 

Kvalitativa 

intervjuer.  

Fenomenologisk 

ansats. 

De närståendes 

upplevelse av att 

vårda i hemmet 

utgjordes av 

följande teman: 

delad sorg, 

strukturell 

upplösning och 

hjälplöshet, 

livlinor och stöd 

och genomförbar 

sorg som följde 

när den 

närstående dog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De närstående 

fann att de 

upplevde en 

styrka i att få 

vårda i hemmet 

om personalen 

kunde hjälpa 

till med 

symtomkontroll 

och att det 

palliativa 

teamet runt den 

sjuke fungerade 

bra. Maktlöshet 

upplevdes då 

det brast i 

symtomkontroll 

och när 

personalen runt 

den sjuke inte 

kunde 

samarbeta i den 

palliativa 

kontexten.  
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Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat Diskussion 

Titel:  

Exploring       

comprehensibility 

and manageability 

in palliative home 

care: an interview 

study of dying 

cancer 

patients`informal 

carers 

Författare: 

Milberg, A  

Strang, P 

Tidskrift:  

Psycho-Oncology 

Årtal: 2003 

Vårdvetenskaplig 

Närståendeperspektiv 

Närståendes närvaro 

är ofta en 

förutsättning för en 

framgångsrik palliativ 

hemsjukvård, och 

tillgången till 

personalens support 

för de närståendes 

förmåga i dessa 

situationer är viktiga. 

Syftet med studien var 

att beskriva, inom 

kontexten av palliativ 

vård, två koncept av 

Antonovskys´s teori 

dels känslan av 

sammanhang och dels 

hanterbarheten. 

Kvalitativa 

intervjuer. 

Hermeneutisk 

ansats 

De faktorer som 

rörde en känsla 

av sammanhang 

innebar, öppen 

information, 

symbolisk 

information, 

livsantaganden 

samt tidigare 

gjorda 

erfarenheter De 

resurser som 

handlade om 

hanterbarhet var 

kraft, support, 

kompetens och 

tillgänglighet,  

I relation till 

närståendevård

are är det 

viktigt med 

öppen 

information. 

Man fann att 

kommunikatio

n var det 

vanligt mest 

förekommande 

mellan 

närstående och 

de 

professionella 

för att få 

förståelse. 

Utmaningen 

för de 

professionella 

blir att hitta en 

balans mellan 

de närståendes 

redan gjorda 

kunskaper för 

att kunna hitta 

en lagom väg 

när det gäller 

informationsöv

erföring 

Titel: 

Evaluation of 

advanced home 

care (AHC). The 

next.of-kin´s 

experiences 

Författare: 

Rollson, B. 

Carlsson, M. 

Tidskrift: 

European journal 

of oncology 

nursing 

Årtal: 2002 

Vårdvetenskaplig 

Närståendeperspektiv 

Studien ville 

undersöka de 

närståendes 

upplevelser av 

avancerad 

hemsjukvård under 

den palliativa fasen 

och vid dödsfallet av 

den svårt sjuke 

familjemedlemmen 

Syftet var att 

utvärdera hur 

närstående upplevde 

informationsöverförin

gen, vården, 

symtomlindring samt 

bördorna för 

närstående.  

Enkät sändes ut 

med både slutna 

frågor och öppna 

frågor. 

Fenomenologisk 

och 

hermeneutisk 

ansats. 

Närstående var 

mer nöjda med 

känslomässigt 

stöd och 

omvårdnaden än 

med 

informationsöver

föringen. 

Symtomlindring

en upplevdes av 

de flesta som 

tillräcklig. När 

det gällde 

bördorna som 

närstående 

upplevde 

svarade 

kvinnorna att de 

upplevde sig mer 

bundna till 

hemmet än män. 

Avancerad 

hemsjukvård 

upplevdes som 

relativt bra när 

det gällde 

symtomlindrin

g och när det 

gällde 

känslomässigt 

stöd, 

Informationsöv

erföringen 

behöver 

förbättras och 

att närståendes 

situation 

behöver 

utvärderas 

mera var 

slutsatsen. 
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Artikel Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod Resultat Diskussion 

Titel: 

Advanced 

palliative 

home care: 

Next-of-

kin´s 

perspective 

Författare: 

Milberg, A 

Strang, P 

Carlsson, 

M & 

Börjesson, 

S 

Tidskrift: 

Journal of 

palliative 

medicine 

Årtal: 

2003 

Vårdvetenskaplig 

Närståendeperspektiv 

Tidigare studier 

visar att 

tillfredsställelsen 

med palliativ 

vård påverkas av 

bla 

demografiska 

faktorer  

Syftet var att 

undersöka de 

närståendes 

intryck utifrån 

frågorna: Vad 

var det bästa 

med APHC? och 

vad var det 

sämsta med 

APHC? 

Kvalitativ 

intervju 

Fenomenologisk 

ansats 

Huvudkategorierna 

var: service och att 

få hjälp 

Personalens 

kompetens, attityd, 

kommunikation, 

tillgänglighet och 

bredden på service 

var värdefulla. 

Hjälp i form av att 

känna sig säker för 

närstående, 

patienten och 

familjen. Hjälp var 

även relaterat till 

att vara i centrum 

och att vara 

delaktig ihop med 

personalen.  

Tillgänglighet, 

bredden på 

service, att 

känna sig säker, 

att få vara 

hemma var alla 

viktiga 

komponenter när 

närstående 

skulle värdesätta 

APHC. Den 

positiva 

upplevelsen av 

att dela vården 

och få odelad 

uppmärksamhet 

påverkar den 

förtroendefulla 

och den 

patientcentrerade 

relationen.  


