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Sammanfattning    
Palliativ vård innebär vård i livets slut när det inte längre finns några medicinska 

behandlingar för sjukdomen. Vården kan utföras i sjukhusmiljö, hospis eller i hemmet. 

Vi har valt att koncentrera oss på upplevelser av hemmet och livets slut vid palliativ 

vård, utifrån ett närståendeperspektiv. Vård i livets slut i hemmet kan innebära en stor 

förändring för hela familjen. Närståendes livsvärld förändras när en familjemedlem blir 

sjuk. Hemmet förvandlas från ett privat rum till en vårdplats där personal kommer och 

går. Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av hemmet och livets slut vid vård av 

en familjemedlem. Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer med sex 

närstående till en familjemedlem som vårdas eller har vårdats i hemmet till livets slut. 

Informanterna valdes ut genom två palliativa team i tre västsvenska kommuner. 

Datamaterialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys och resultatet av 

närståendes upplevelser bildade fem huvudkategorier och 12 underkategorier. 

Närstående upplevde att få vårda sin sjuka familjemedlem i hemmet den sista tiden var 

betydelsefullt.  Vårdandet i hemmet gjorde det enklare att leva ett ”normalt” liv där 

familjen kunde vara tillsammans dygnet runt den sista tiden. Resultatet visar att 

närstående och deras sjuka familjemedlem upplevde trygghet genom att få vara i 

hemmet där de byggt ett liv tillsammans och har många minnen. Det sker en stor 

förändring i närståendes liv när deras make/maka blir sjuk och sedan dör. De upplever 

en tomhet i hemmet och ensamhet i vardagen. I intervjuerna med närstående upplevde 

vi att det fanns ett behov av reflektion under och efter deras sjuka familjemedlems död.  
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INLEDNING 

Det blir allt vanligare med vård i hemmet i livets slut vilket kan upplevas olika av 

närstående. Vi har upplevt i mötet med närstående att känslan av trygghet ökar vid vård 

i hemmet som är en trygg sfär för dem. Tiden tillsammans med familjen värderas högt 

och varenda minut är betydelsefull. 

 

När en svårt sjuk familjemedlem vårdas i hemmet i livets slut kan en stor förändring ske 

i vardagen för hela familjen. Närstående kan uppleva det som en tid av sorg och oro 

inför framtiden. Det är viktigt som sjukvårdspersonal att möta närstående på bästa sätt 

beroende på livssituation. Tidigare forskning visar att sjukvårdspersonal ofta lägger all 

fokus på den sjuka och närstående glöms bort. Hemmet som tidigare var ett privat rum 

förändras och blir en plats där sjukvårdspersonal kommer och går.   

 

Att förbereda någon inför en familjemedlems död anser vi vara svårt men som 

sjuksköterska kan sista vårdtiden i hemmet göras så bra som möjligt. Livsvärlden 

förändras för hela familjen när någon blir svårt sjuk och det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen möter närstående och ger stöd.   

 

Vi har inom våra familjer upplevt vård i hemmet i livets slut, vilket väckte intresset för 

en intervjustudie. Vi har valt att göra den här studien för att ta reda på närståendes 

upplevelser av hemmet och livets slut vid vård av en familjemedlem. Närstående 

hamnar ofta i skuggan av sin sjuka familjemedlem och vill inte ta någon plats. Vi har 

därför valt att fokusera på närståendes upplevelse av situationen och anser att det är 

viktigt för att kunna främja hälsa och välbefinnande och möta olika behov.  

 

BAKGRUND 

Det var viktigt att se vad som fanns studerat inom området. Litteratursökning utgjorde 

bakgrunden till studien och sökningarna är gjorda i databasen Cinahl. Det blev fem 

artiklar som utgjorde bakgrunden.  

Livsvärlden utifrån levd erfarenhet 

Wiklund (2003) skriver om människans livsvärld, i föreliggande uppsats är det 

närståendes livsvärld som står i fokus. Närståendes livsvärld är den värld han/hon 

ständigt befinner sig i och uttrycker känslor och behov. När en människa drabbas av en 

sjukdom förändras livsvärlden. Människan/närstående är en enhet som innefattar kropp, 

själ och ande. Närstående förstås inte utifrån omvärlden utan blir ett med omvärlden 

genom gemenskap och samspel mellan människor och miljön. Kroppen är närståendes 

kontakt med världen, genom kroppen bildas mötet med andra människor. Den levda 

kroppen är människans/närståendes sätt att uppleva världen och sig själv. Den 

subjektiva kroppen formar närståendes identitet genom upplevelser. När kroppen är i 

förändring kan människan och omgivning se på oss själva annorlunda.  Närstående 

upplever livet genom sin kropp som ger möjlighet att skapa mening med livet. Hälsa 

som sundhet bygger på människans/närståendes tidigare erfarenheter och upplevelser, 

som hjälper oss att ta beslut i kommande situationer. Friskhet innebär frånvaro av 

sjukdom, kroppens organ och system fungerar som de skall och fyller sin funktion. 

Välbefinnande utgår från livsvärlden som innebär inre unika upplevelser. Närståendes 
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livsvärld och känsla av välbefinnande förändras när deras sjuka familjemedlem vårdas i 

livet slut. Närstående kan känna friskhet och sundhet men ha frånvaro av välbefinnande 

vilket leder till minskad hälsa. 

 

Enligt Reko (2008) är närstående en resurs för den sjuka familjemedlemmen och 

sjukvårdspersonalen. Det är viktigt för närstående att de blir involverade i vården i ett 

tidigt skede och få information för att kunna vara ett stöd i vårdandet. Närstående har 

behov av reflektion och stöd av sjukvårdspersonalen för att kunna bearbeta och 

förbereda sig för den kommande processen. När en familjemedlem insjuknar i en 

obotlig sjukdom förändras livet för hela familjen. Professionell hjälp skall erbjudas för 

att hjälpa närstående att bearbeta den nya livssituationen. Närstående och den sjuka 

familjemedlemmen skall få samma information för att lättare kunna diskutera 

tillsammans. Stöd och information till närstående är en del av den palliativa vården. 

Närståendes tankar och önskemål är viktiga att uppmärksamma, speciellt i slutet av 

sjukvårdsprocessen när den sjuka familjemedlemmen inte själv orkar eller har förmåga 

att uttrycka sig.  

 

Närståendepenning som är en ekonomisk ersättning från försäkringskassan, kan beviljas 

för att de skall få möjlighet att finnas där för sin sjuka familjemedlem när det behövs 

(Försäkringskassan, 2010). Samtal med närstående tiden efter familjemedlemmens död 

bör erbjudas. Samtalet kan vara betydelsefullt för närstående och ger möjlighet till 

reflektion angående vårdtiden och de tankar som uppkommit efter deras 

familjemedlems död (Reko, 2008).  

Palliativ vård 

Enligt World Health Organisations, (WHO) definition av palliativ vård skall 

sjuksköterskan stödja vårdandet och närstående och se till deras behov, lyssna till 

närståendes existentiella frågor och vara ett stöd. Det är viktigt att lindra smärta och på 

så sätt påverka sjukdomsprocessen positivt utan att fördröja eller påskynda döden 

(Socialstyrelsen, 2010). Med palliativ vård menas i den här uppsatsen vård i livets slut. 

 

Palliativ vård innebär den vård som patienten får när det inte längre finns medicinska 

behandlingar för grundsjukdomen. Sjuksköterskan skall se patienten som en helhet och 

ta hänsyn till patientens livsvärld och utföra bästa möjliga omvårdnad. För att kunna ge 

patienten möjligheter till bästa livskvalité i livets slut måste sjuksköterskan se till 

patientens behov och önskningar (Sandman & Woods, 2003). 

Palliativa team 

Inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg finns palliativa team som innefattar 

sjuksköterskor, läkare, kuratorer och sekreterare som bemannas dagtid. Teamen har 

specialistkunskaper om symtomlindring och psykosocialt stöd för den sjuka 

familjemedlemmen och närstående (Reko, 2010). Teamarbete i den palliativa vården är 

viktigt för att ge god vård och stöd till närstående. Samarbete mellan de olika 

professionerna och utbyte av information är viktigt för att skapa kontinuitet i vården. 

Kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhusvård skall samverka för att ge 

den bästa vården och inge trygghet (Reko, 2008). 

 

Enligt Boman, Brännström, Ekman, Strandberg (2007) upplever närstående att en god 

kommunikation med det palliativa teamet är viktigt. Det innebär att teamet lyssnar till 
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närståendes behov och att de får möjlighet att diskutera situationen. Information från 

sjukvårdspersonal är viktigt för att närstående skall få ökad kontroll och mindre 

ovisshet. Tryggheten ökar hos familjen när det palliativa teamet blir inkopplat och ger 

kontinuitet i vårdandet. Närstående blir mer delaktiga i vårdandet när den bedrivs i 

hemmet och det upplevs som något positivt men det leder också till en känsla av 

otillräcklighet. Ansvaret ökar för närstående när sjukvårdspersonalen inte alltid kan vara 

på plats vilket kan leda till en känsla av besvikelse när deras sjuka familjemedlem inte 

får den vård han/ hon är i behov av. Närstående menade att de alltid ville finnas där men 

att det inte alltid var möjligt. Behovet av att komma bort från hemmet och hämta nya 

krafter var stort.  

 

Vårdalternativ 

Den sjuka familjemedlemmen har rätt att välja var hon/han vill vårdas den sista tiden i 

livet. Det kräver att sjukvårdspersonalen informerar den som är i behov av vård och 

närstående om de alternativ som finns. Den sjuka familjemedlemmen har rätt att vårdas 

i hemmet till livets slut om behov, krav och problem går att tillfredsställa och 

närstående kan erbjudas stöd. Det är viktigt som sjukvårdspersonal att ta hänsyn till 

närståendes tankar om vård i hemmet för att inge trygghet (Reko, 2010). 

 

Vård i hemmet  

Enligt Hilli (2007) är hemmet en plats där människan känner sig trygg och formar sin 

identitet. Det är en helig plats där patienten kan få den bästa vården för att miljön är 

känd och hemmet uppvisar vad familjen har för tillgångar och behov. Hemmet är en 

skyddande borg för familjen och hälsosystern/sjuksköterskan skall visa ödmjukhet 

gentemot familjen när hon gör sina hembesök och vara införstådd med att vården skall 

utföras på deras villkor. 

 

Lassenius (2005) beskriver rummets betydelse som en del av människan/närståendes 

själsliga och kulturella dimension som tillsammans bildar en helhet. Närstående formar 

rummet efter sina erfarenheter, livsstil och personlighet och blir ett med rummet. Det 

finns ett behov av att lämna subjektiva och objektiva spår i det rum som närstående 

skapat i världen.  

 

Hemmet är en plats där människan/närstående utför sina dygnsrutiner som att sova, äta 

och vila. Det finns även en känslomässig anknytning till hemmet där man kan 

identifiera sig själv och känna tillhörighet. I hemmet får närstående och den sjuka 

familjemedlemmen en känsla av autonomi och makt gentemot sjukvårdspersonal vilket 

leder till ökad trygghet (Lantz, 2007).   

Enligt Silfverberg och Ternestedt (2007); Bliss och Bowden (2008) blir vård i hemmet i 

livets slut mer vanligt. Vård i hemmet ger en känsla av kontroll och sammanhang för 

närstående. Medicinsk apparatur och professionell sjukvårdspersonal kan leda till god 

vård i hemmet men också till en förändring. Det är viktigt som sjukvårdspersonal att 

vara uppmärksam på vad som kan leda till negativa förändringar i hemmet för att 

närstående och deras sjuka familjemedlem skall behålla sin ursprungliga hemmiljö. 

Hemmet är en privat plats som är rikt på minnen, oftast positiva, som kan ge möjlighet 

till ökat välbefinnande för personen som vårdas och familjen. 
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Appelin, Brobäck och Berterö (2005) beskriver hemmet som en trygg sfär som inger en 

känsla av normalitet och låter individen vara sig själv. När familjen strävar efter att leva 

normalt blir vardagen lättare att hantera i den svåra situationen. Vård i hemmet ger 

möjlighet till närhet och egentid för familj och vänner. Närstående upplever ofta en 

känsla av ovisshet för framtiden, döden och för den sjuka familjemedlemmen. De 

beskriver en oro för att bli ensam när den sjuka familjemedlemmen dör. Att vårdas i 

hemmet innebär en förändrig av hemmiljön, vården tar stor plats och närståendes behov 

av utrymme ignoreras. Närstående upplever att det är svårt när hemmet inte längre är en 

privat plats. De blir förtvivlade när de inte kan sova och slappna av för att 

sjukvårdspersonal kommer och går dygnet runt.  

 

Brobäck och Berterö (2003) menar att närstående upplevde en förändring av hemmet 

vid vård i livets slut. Hjälpmedel som blöjor, katetermaterial, förband, rullstol, rullator 

och hygienprodukter tar stor plats och kräver ofta att familjen avsätter ett helt rum. 

Närstående upplevde tacksamhet för den goda vården det palliativa teamet utförde men 

att det ofta var olika personer som vårdade och det var påfrestande. De hade en önskan 

om att få regelbunden information om sjukdomsförloppet för att kunna prioritera den 

sista tiden. Sjukvårdspersonalen hade störst fokus på den sjuka familjemedlemmen 

vilket gjorde att närstående ofta kände sig bortglömda. Närstående ville alltid finnas där 

för sin sjuka familjemedlem och valde därför att inte lämna hemmet och blev isolerad 

från det sociala livet.   

 

Tishelman och Wennman-Larsen (2002) beskriver att några närståendevårdare uttryckte 

deras sjuka familjemedlems önskan om att få avsluta sitt liv i hemmet, andra uttryckte 

att det inte gavs andra alternativ än vård i hemmet. Närståendevårdare hade en längtan 

om att få återgå till vardagen och de som tidigare var normalt. När den sjuka 

familjemedlemmen hade ork att hjälpa till med hushållssysslor fick närstående ny energi 

och känsla av en normal vardag. Närståendevårdare uttryckte ett behov av att få 

ventilera sina känslor och funderingar kring döden, både praktiska och existentiella. De 

erbjöds professionellt stöd men närståendevårdare upplevde att det var lättare att 

diskutera med familjen. Samtala om döden upplevdes som svårt för närståendevårdare, 

de ville inte belasta deras sjuka familjemedlem med sina egna rädslor. De kände sig 

ensamma när de hade få personer att tala med som förstod. De sjuka 

familjemedlemmarna hade en önskan om att hålla sina problem inom familjen vilket 

upplevdes som krävande för närståendevårdare eftersom de inte kunde söka stöd i 

omgivningen.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Att vårdas i hemmet i livets slut innebär en omställning i vardagen. Närstående och 

deras sjuka familjemedlem kan uppleva en stor förändring när vårdandet tar plats i 

hemmet. Den privata sfären öppnas för sjukvårdspersonal och livsvärlden förändras för 

hela familjen. Närstående är ofta involverade i vårdandet när den bedrivs i hemmet. De 

behöver känna trygghet i hemmet för att själva kunna förmedla en känsla av 

välbefinnande till den som vårdas. Med anledning av att allt mer vård i livets slut i dag 

sker i det egna hemmet är det viktigt att få veta hur närstående upplever det. Hur kan 

den professionella vården ge närstående stöd i den här svåra livssituationen? Vilka 
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upplevelser har närstående av hemmets förändring?  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av hemmet och livets slut vid vård av en 

familjemedlem.  

 

METOD 

Vi har valt metoden kvalitativ forskningsintervju. För att få veta hur närstående 

upplever hemmet och livets slut vid vård av en familjemedlem intervjuade vi sex 

närstående.  

Datainsamling 

Vid en kvalitativ forskningsintervju bildas en mellanmänsklig relation vilket innebär att 

det skapas en ömsesidig respekt och under intervjun kan många känslor, av positiva och 

negativa slag uppkomma mellan författaren och informanten. En 

mellanmänskligrelation kan leda till något positivt för att intervjun hamnar på ett 

djupare plan som leder fram intressanta tankar (Kvale, 2009). 

 

Inklusionskriterierna för studien var vuxna män och kvinnor som var närstående till en 

familjemedlem som vårdas/vårdats i hemmet till livets slut. Närstående skulle vara 

samboende med familjemedlemmen och vara svensktalande. Verksamhetscheferna i två 

palliativa team kontaktades och fick frågan om sjuksköterskorna i teamet hade 

möjlighet att välja ut informanter till studien. Det godkändes och närstående blev 

utvalda utifrån de inklusionskriterier som beskrivs av författarna. Sjuksköterskorna som 

arbetar i de palliativa teamen fick projektplan angående studiens upplägg och 

informationsbrev med inklusionskriterier (se bilaga 1 och 2). Informationsbrev till 

närstående om hur studien var utformad och hur intervjuerna skulle gå till bifogades (se 

bilaga 3). Ett av teamen önskade att få en tydligare beskrivning av syfte och 

genomförande av studien och därför bokades ett möte. Vid mötet fördes en dialog 

mellan författarna och palliativa teamet angående urval och deltagarnas geografiska 

läge. Författarna kontaktade det andra teamet via telefon och gav en utförlig beskrivning 

gällande studien. När palliativa teamen tog kontakt med närstående informerade de om 

syftet med studien. De tog reda på om tilltänkt informant var intresserad av att delta och 

kontaktuppgifter vidarebefordrades till författarna. Vidare kontakt hölls via telefon 

mellan författarna och informanten och intervjutillfällen bokades. En av de tilltänkta 

informanterna/närstående avbröt sitt deltagande innan intervjutillfället på grund av 

makens försämrade sjukdomstillstånd. 

 

Informanterna valde att intervjuerna skulle genomföras i deras egna hem. Intervjuerna 

spelades in på ljudband i varierande tid mellan 20-51 minuter. Vid fyra tillfällen var 

båda författarna närvarande och de andra två var det en författare närvarande. Det 

ställdes narrativa öppna intervjufrågor vilket innebär att närståendes egen berättelse är 

central. Informanten fick berätta fritt om sina upplevelser och intervjuaren uppmuntrade 

till utveckling av berättelsen för att få ett rikt innehåll. Intervjuaren ställde frågor som 

”Hur var det att leva hemma när din familjemedlem vårdades den sista tiden?” och 
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”Förändrades hemmet och i så fall vad var det som förändrades?”. En informant som 

fortfarande vårdade sin maka hemma fick frågan ”Hur är det att leva hemma nu?”. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och datainsamlingen pågick under fem veckor. 

Kvale (2009) menar att det är viktigt som intervjuare att låta informanten berätta fritt 

om sin värld och det han/hon upplever för att få ett så innehållsrikt material som 

möjligt. Intervjuerna präglas av informanternas upplevelser men även av författarens 

tidigare kunskap och tankar om området.  

Första intervjun var en provintervju som visade sig innehålla ett rikt innehåll, därför 

valde författarna att använda intervjun i analysen. Enligt Trost (2009)  innebär en 

provintervju att författaren gör en intervju innan den egentliga studien för att öva på att 

ställa frågor som leder till datamaterial och skapar ett resultat.   

Forskningsetik  

Enligt CODEX (2010) skall informanten få konkret och lättförståeligt information 

angående studien som inte går att misstolka. Informationen skall ges muntligt och i 

skriftlig form. Den ska innehålla det som forskningspersonen behöver veta för att kunna 

ta ställning till medverkan i studien. Samtycke till en studie innebär att informanten gör 

ett eget val och har rätt att dra sig ur när som helst. Informationen skall ges före 

samtycket, vara konkret kopplat till den specifika forskningen och dokumenteras.   

 

Sjuksköterskorna i de palliativa teamen informerade de tilltänkta 

informanterna/närstående angående studien och frågade om de samtyckte till 

deltagande. Vidare information gavs muntligt och skriftligt av författarna vid 

intervjutillfället. Informationen innehöll syftet med studien, målet med resultatet och 

hur intervjuerna skulle gå till. Författarna förklarade för informanterna att materialet 

skulle hanteras konfidentiellt och att de hade rätt att dra sig ur när som helst.  

Informationsblad angående studien och skriftligt samtycke skickades ut till några 

informanter innan intervjun och de andra fick vid intervjutillfället (se bilaga 3). 

Författarna samlade in det skriftliga samtycket som sparades fram till avslutad studie. 

Datamaterialet förvarades inlåst så att ingen obehörig kunde komma åt informationen. 

Ljudfilerna raderas från datorn och diktafonen efter transkribering. 

 

Datamaterial  
Det transkriberade materialet blev sammanlagt 67 sidor med radavstånd 1.5 och 

teckensnitt 14. I datamaterialet ingår sex informanter varav tre är kvinnor och tre är män 

i åldrarna 63-81 år. Fem av informanterna vars sjuka familjemedlem är avliden och en 

informant vårdar fortfarande sin maka (Se figur 1).    

 
 

Informant Kön Ålder Bostad Relation & Intervju 

tillfälle 

Intervju 

tid  

Informant 1 

Pensionär  

Kvinna 

 

81 år Lägenhet Har vårdat make 

Intervju två månader efter 

makens död 

39 min 
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Informant 2 

Förtidspensionär 

 

Kvinna 65 år Hus Har vårdat make 

Intervju sju månader efter 

makens död  

38 min 

Informant 3 

Sjukpensionär 

Kvinna 65 år Hus Har vårdat make   

Intervju fyra månader efter 

makens död 

23 min 

Informant 4 

Arbetsverksam  

Man 67 år Hus Har vårdat maka 

Intervju 18 månader efter 

makans död 

20 min 

Informant 5 

Pensionär 

Man 66 år Hus Vårdar maka 

 

51 min 

Informant 6 

Förtidspensionär 

Man 62 år Radhus Har vårdat maka 

Intervju 11 månader efter 

makans död 

39 min 

 

 

 

Dataanalys 

Med stöd av Graneheim och Lundman (2008) användes en kvalitativ innehållsanalys 

vid analys av intervjuerna som är en metod där tolkning och analys av texter sker. Det 

är tolkning av människans upplevelser som är det centrala vid en kvalitativ 

innehållsanalys och att identifiera skillnader, likheter och skapa kategorier. 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant så fort det fanns möjlighet. Med stöd av 

Graneheim och Lundman (2008) började analysarbetet med en genomgång av 

datamaterialet, som skapade analysenheten, för att få en klar bild över innehållet. 

Därefter identifieras det som var intressant i datamaterialet och citat som syftade på 

problemformuleringen. Texten kondenserades vilket innebär att man bryter ner 

materialet till mindre hanterbara delar och därefter skapades kategorier (Graneheim & 

Lundman, 2008). Den som utförde intervjun lämnade över det transkriberande 

materialet till den andra författaren för att få distans vid analys av materialet. Vid 

analysen var det tydligt vilka delar av texten som var meningsbärande och kategorier 

kunde ringas in och forma ett resultat.  

Figur 1. Beskrivning av informanter och intervjutid 
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RESULTAT 

Resultatet är indelat i fem huvudkategorier och 12 underkategorier (se figur 2 nedan). 

Resultatet presenteras utifrån närståendes upplevelser och citaten har en siffra kopplat 

till respektive närstående. 

 

 

Hemmet  

I den här delen redovisas resultatet av närståendes upplevelser av vård i hemmet och hur 

det påverkar vardagen.  

 

Upplevelse av hemmet som svängdörr 

Närstående upplevde att hemmet blev som en svängdörr. Det var ständigt ny 

sjukvårdspersonal som kom och gick. En närstående berättade att den svåraste tiden var 

i början av sjukdomsprocessen när hon inte kände sjukvårdspersonalen, med tiden blev 

det bättre när samma personer kom regelbundet. Några närstående upplevde att det var 

svårast i slutet av sjukdomsprocessen när vårdbehovet ökade för den sjuka 

familjemedlemmen och sjukvårdspersonalens besök blev mer regelbundna. En 

närstående uttryckte glädje när sjukvårdspersonalen kom på besök. Upplevelsen av 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier 
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trygghet ökade när de hade delat ansvar samtidigt som hemfriden minskade menade 

närstående.  

 

Ja just då kände jag att det inte fanns något val, utan det var så vi ville ha det helt 

enkelt, men det är klart det var ju lite som en svängdörr här för det var ju väldigt 

många besök. Framförallt mot slutet, i början så kom dom ju en gång på 

morgonen. (2) 

 

Jag ville inte ha så många springandes och jag tyckte det var bra att det var en 

gång om dagen, det ville inte min man heller ha mer tror jag. (1) 

 

Ja det var öppet. Dörren var öppen till klockan 12 på kvällen. De 

(sjukvårdspersonalen) bara kom in och ut, det var jätte roligt. De var många och 

vi trodde att vi skulle ha ont av det men det hade vi inte. Min man var jätte glad 

när de kom. På morgonen lyfte han sig upp ur sängen och tittade ut för att se vem 

som kom. (3) 

 

Upplevelse av vård i hemmet som en självklarhet 

Närstående uttalade flera gånger sin tacksamhet för att deras sjuka familjemedlem fick 

sin önskan uppfylld genom att vårdas den sista tiden i hemmet. Det var ett gemensamt 

beslut för närstående och deras sjuka familjemedlem att vårdandet skulle utföras i 

hemmet. Närstående uttryckte att de inte hade kunnat föreställa sig hur det skulle gå om 

deras sjuka familjemedlem skulle vårdas på sjukhus. Tiden tillsammans med familjen 

var betydelsefull och närstående var oroliga att den skulle gå förlorad om vården 

flyttade till sjukhus/hospis. 

 

Jag hade ju fått avtalspension där alldeles innan så jag var ledig på dagarna 

innan också kan man säga. Så därför tyckte jag att det var självklart att ta hand 

om henne så mycket det gick. Sen var det boendet som vi hade då så stort så vi 

hade plats. (6)  

 

Det blev lättare för kompisar och sådant att hälsa på i hemmet än på sjukhus, det 

blir ju inte lika lätt då att bara slinka in så. (6) 

 

Det (vårdandet) var i hemmiljön och det var tryggt, det tror jag säkert att han 

(maken) också tyckte. (1) 

Du får väl ta in mig på ett hem, nej aldrig sa jag till min man, det är både ditt och 

mitt hem, då såg han nöjd ut. (1)  

Vi bestämde det tillsammans och hon ville ju då helst att få dö hemma. (5) 

 

Maken ville vara hemma och jag ville också att han skulle få vara hemma. (2) 

Närstående berättade att de fick hjälpmedel som var till stor hjälp i vårdandet. Flera 

närstående menade att utan hjälpmedel skulle vårdandet inte vara möjligt att utföra i 

hemmet. I slutet av sjukdomsprocessen krävdes mer hjälpmedel och material som tog 



 

10 

 

stor plats i hemmet. De kände tacksamhet för att samordningen av hjälpmedel och 

assistans fungerade väl och underlättade deras svåra situation.  

Det kändes bra att få de hjälpmedel, för då kunde det fungera ganska bra ändå 

och vara hemma, hyfsat bra kan man säga. Så det är liksom, man tänkte inte på 

det då man ser ju sen att allt blev värre och värre men med alla hjälpmedel vi fick 

så fixade jag det ändå till stor del kan man säga. (6) 

Upplevelse av hemmet som en skyddande borg 

Närstående berättade att de upplevde lugn när vården utfördes i hemmet. Det var tryggt 

att vara i hemmet där familjen hade tillbringat många år tillsammans och byggt upp ett 

liv. Närståendes motivation till att fortsätta kämpa igenom den svåra situationen ökade 

när den sjuka familjemedlemmen fick sin önskan uppfylld om att vårdas i hemmet. 

 

Hon (makan) var väldigt medtagen när hon kom hem, men bara hon kom hem så 

steg hon av båren och gick in. Alltså hon var hemma och fick motivation, så det 

gick ju ett tag, eller några dagar så kunde hon ta sig upp och gå på toaletten och 

så. (5) 

 

Han (maken) sa att om jag kommer till ett hem så överlever jag inte en månad. 

Det sa han. Ändå visste han att han skulle få hjälp men inte av familjen. Han ville 

vara med familjen. Vi (familjen) sa att vi inte skulle släppa honom någonstans. 

Han skulle vara hemma. (3) 

 

Hon (makan) hade nog inte kunnat ligga på sjukhus, då hade hon nog inte levt så 

länge, hon hade inte haft lika mycket att leva för som om hon vore hemma. (6) 

 

Upplevelse av strävan till att upprätthålla normalitet 

Närstående beskrev hur viktigt det var för familjen att leva så normalt som möjligt trots 

sjukdom. De beskrev glädjen och tillfredställelsen de upplevde när familjen gjorde 

saker tillsammans som de brukat göra. Närstående upplevde hopp under hela förloppet 

och det hade stor betydelse för att klara den svåra situationen.  

 

Men det var svårt, det var svårt för honom (maken) för han visste att det inte 

skulle bli bra och det visste vi (familjen) också. Vi hade det jätte tufft. När man 

tittar på någon och man visste att han inte skulle klara sig. Vi hade hopp ändå, att 

allt skulle bli bra. (3)     
 

Jag kunde ändå prata med henne och vara som vanligt ungefär. Sen ville man ju 

inte själv inse hur illa det är för man har ju hoppet kvar hela tiden. (6) 

 

Hon (makan) var ju med hela tiden och försökte göra något så nära normala 

saker ändå. Därför var det inte svårt att ha henne hemma eftersom det funkade så 

pass. (6) 

 

Vi levde det liv som vi kunde leva helt enkelt. Ååå gjorde det vi kunde och gladde 

oss åt det, visste väl att det fanns liksom bara ett slut. Men vi gjorde det bästa 

möjliga av det. (2) 
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Det kom folk och det var till och med så att jag bjöd hem personalen på 

personalfest (hans anställda) när hon (makan) låg i sängen där uppe. Vi satt och 

åt och alla var där uppe i sängen hos henne och låg och pratade med henne. Så vi 

försökte att göra som vi brukar. (4) 

 

Vårdandet 

I följande del beskrivs närståendes upplevelse av vårdandet och betydelsen av 

sjukvårdspersonalens stöd.  

 

Upplevelse av sjukvårdspersonalens tillgänglighet 

Närstående uttryckte en känsla av trygghet när sjukvårdspersonalen var närvarande.  

Kompetent personal som vårdade i hemmet gav närstående möjlighet att slappna av. 

Utbyte av information mellan närstående och sjukvårdspersonal var betydelsefullt under 

hela sjukdomsprocessen för att få en känsla av kontroll. Det blev lättare för närstående 

och deras sjuka familjemedlem att prioritera och planera den sista tiden.  

 

Vi fick bra skrift av teamet (palliativa teamet) som handlade om livets slutskede 

hela gången, vad som är vanligt och så. Det var också skönt att man kunde följa 

det hela. (2) 

 

Men så fort vi larmande personalen, både sköterskan och personalen kom på tio 

minuter. De visste att han (maken) var mycket sjuk. Då fick han sprutor och 

medicin som han fick varje dag. (3) 

 

Jag fick ju också hjälp ett par timmar i veckan som avlösning så att jag kunde 

sticka ut och göra något för mig själv och då kom personal hem och passade 

henne kan man säga. (6)  

 

Närstående berättade att sjukvårdspersonalen hjälpte närstående och stöttade dem under 

hela sjukdomsprocessen och även efter den sjuka familjemedlemmens död. Några 

närstående vars familjemedlem gått bort, fick samtal från den ansvariga sjuksköterskan 

några veckor efter begravningen. De gavs möjlighet att reflektera över den gångna tiden 

vilket upplevdes skönt. De kände ett förtroende för den ansvariga sjuksköterskan för att 

hon regelbundet höll kontakt och var väl insatt i deras situation. En närstående som var i 

vårdandet beskrev att sjukvårdspersonal regelbundet hörde av sig vilket upplevdes som 

något positivt. Det var gemensamt för alla närstående att kontakten med 

sjukvårdspersonalen var betydelsefull. Det kändes bra när någon lyssnade till problemen 

och var väl insatt.  

 

Han (läkaren) frågade om vi var förberedda, jag sa nej, han visste att han skulle 

gå bort. Han frågade men jag sa att jag inte alls var förberedd på att han skulle 

gå bort. Det gick snabbt, jag trodde inte att det skulle gå så snabbt. Efter att han 

(maken) kämpade så många gånger, gick bort men kom tillbaka. Sen när han sa 

att han fick tryck över bröstet så var det slut. De (sjukvårdspersonalen) kom två 

stycken och gav spruta men det hjälpte inte. Personalen sa att det var färdigt. 

Halv fem var han borta. (3) 
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Upplevelse av maktlöshet 

Närstående beskrev en känsla av maktlöshet när deras sjuka familjemedlem fick 

outhärdliga smärtor och de var i behov av hjälp från sjukvårdspersonalen. En närstående 

uttryckte en känsla av ”panik” när en svår situation uppstod. Tiden från att de larma till 

personalen kom till hemmet upplevdes som en oändlighet.  

 

Även om jag ringde så tog det ju fem till tio minuter innan de var här och sedan 

20 minuter innan det gav effekt. (2) 

Relationer 

I följande del beskrivs närståendes upplevelse av isolering och de resurser som finns att 

tillgå för att förebygga ofrivillig isolering.  

 

Upplevelse av att förebygga ofrivillig isolering  

Närstående beskrev att de var rädda att missa något och att de alltid ville finnas vid sin 

sjuka familjemedlems sida, det sociala livet blev därför lidande. Närstående uttryckte att 

det var naturligt eftersom de ville lägga all fokus och tid på deras sjuka maka/make. En 

närstående beskrev att det sociala nätverket var oerhört betydelsefullt och att den 

regelbundna kontakten via telefon gav stöd. Närstående berättade att deras sjuka 

familjemedlem inte orkade ha lika mycket kontakt med vänner under 

sjukdomsprocessen men att hemmet gjorde det möjligt för vänner att komma på besök 

när det passade. Närstående upplevde att isolering från det sociala livet var normalt 

eftersom deras sjuka familjemedlem inte hade kraft att umgås utanför familjen. Två 

närstående tog tillfälle att umgås med vänner och bekanta när de fick avlastning i 

hemmet.  

 

Vi hade inget socialt liv utanför familjen för det orkade han inte och ville inte. Jag 

känner att det var naturligt att inte umgås så mycket med andra, jag tror inte 

maken ville helt enkelt. Jag såg det naturligt, hade egna vänner och kontakt med 

kollegor. (2)  

 

Vi var ganska öppna mot dom (vännerna) och fick en hel del stöd och besök av 

dom så det funkade nog så mycket som vi orkade med helt enkelt. Så det var också 

en positiv grej med att vara hemma. (6) 

 

Det hände mer saker runt omkring, kompisar kom och hälsade på och barn och 

barnbarn kom hem och det var mer som hände då kan man säga än om man 

ligger på ett sjukhus eller något hospis för där är det ju så upplagt allting.(6) 

 

Informanterna fick information om närståendepenning under vårdtiden och två av 

närståendes barn tog möjligheten att vara hemma och på så sätt vara delaktig i 

vårdandet av deras sjuka familjemedlem. Det gjorde att närstående fick avlastning och 

möjlighet att göra annat utanför hemmet.   

 

Så det var ju jätteskönt att vi var två (informant & dotter) som var hemma. Det 

blev ju inte sådär jättebundet här hemma för mig utan det var ju alltid någon som 
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kunde ut och handla och göra ärenden eller vad man nu ville göra, för maken 

ville inte blir lämnad ensam. (2) 

 

En närstående uttryckte att det var besvärande när människor som de inte hade en 

relation till kom på besök. Det kunde vara människor som kom för att berätta om sina 

egna sjukdomar och krämpor och det upplevdes som olämpligt i den svåra situation de 

befann sig i. 

 

Hemmets förändring det är, andra besökare som familjen känner på sig kommer 

av ren nyfikenhet. (5) 

Nära slutet 

I följande del beskrivs resultatet av närståendes upplevelse av den sista tiden 

tillsammans med sin sjuka familjemedlem.  

 

Upplevelse av den begränsade tiden 

Tiden tillsammans med den sjuka familjemedlemmen under sjukdomsprocessen var 

mycket betydelsefull för alla närstående. De upplevde att tiden prioriterades för att de 

skulle få ut så mycket som möjligt. En närstående berättade att det kändes bra när hon 

och maken bestämde sig för att gå i pension när sjukdomen bröt ut. Det gjorde att de 

hade mer tid för varandra den sista tiden.  En annan närstående utryckte att hon inte 

ville lämna sin man ensam en sekund för att hon var rädd att missa något eller att 

hennes make skulle känna sig ensam. De var väl medvetna om hur allvarlig situationen 

var och hur viktigt det var att göra det bästa av den tiden som var kvar. 

 

Då sa hon (sjuksköterskan) att jag tycker att du kan gå in och titta lite på TV så 

du kan koppla av lite, för att ibland behövde man det för att det blev så intensivt. 

Jag gick in men tittade inte på TV, men då var jag så trött så jag sitter och 

somnar. Å vaknar och tänker, men gode barn min man så går jag in och han är 

död. (1) 

 

Jag är pensionär, det är så att jag hade kunnat jobba efter 65 och det hade jag 

tänkt. Men eftersom min fru blev sjuk så tog jag det beslutet att jag skulle sluta 

jobba. (5) 

 

Närstående uttryckte att det alltid skulle finnas någon hemma för att den sjuka 

familjemedlemmen aldrig skulle känna sig ensam. De var oroliga för att lämna sin sjuka 

familjemedlem om något skulle hända eller om de behövde något. Närstående kunde 

uppleva en känsla av otillräcklighet om de inte var närvarande i en svår situation.  

 

Så jag gick ut och flyttade bilen och min dotter var och lade på pengar på sin bil. 

Och när vi kommer upp igen då är min fru medvetslös. (5)  

 

Sen ligger jag intill och lyssnar och så länge andningen är normal så kan jag 

slappna av också. (5) 

 

Jag låg ju hela tiden bredvid honom på nätterna och kunde ju hela tiden se om det 

var något han behövde eller framför allt då han hade ont och behövde mer 
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medicin. (2) 

 

Upplevelse i en existentiell situation 

Närstående berättade att de visste hur stor risken var att deras sjuka familjemedlem 

kunde dö när diagnosen var fastställd. Sjukdomsprocessen gick upp och ner, ibland 

kände närstående hopp som gick över i förtvivlan. Processen pågick i flera år för några 

närstående och de hade tid att bearbeta tanken på att deras sjuka familjemedlem kunde 

dö. En närstående berättade att när maken dog fick hon en chock och beteendet var 

oväntat för henne. Hon upplevde makens död som något skrämmande och visste inte 

vad hon skulle ta sig till. 

 

Jag pratade med min fru och hon är beredd på att dö, hon tycker inte att detta är 

något liv att leva. Det är inget att se fram emot. Alltså hon vet ju att hon kommer 

att dö och hon har tagit avsked till de flesta. (5) 

 

Upplevelse i avskedet 

En närstående beskrev det som en fridfull död där familjen var närvarande och alla fick 

möjlighet att ta farväl. Närstående uttryckte att de förberett en del praktiskt och samtalat 

om döden med deras sjuka familjemedlem. De berättade att de hade haft god tid att 

prata igenom den sjuka familjemedlemmens önskningar.  

 

Sen samma kväll som han gick bort var min dotter kvar med mig och då sa dottern 

till mig, mamma skall du inte ligga en sista natt bredvid honom och det gjorde jag 

och det var jättefint. (2) 

 

Det var ju inte så lätt att göra det, men vi bestämde gravplats och sten med sitt 

namn på. Vi hade god tid att prata om detta. Och vi fick även säga farväl, så det 

var en bra känsla att man fick göra det. Nu har man börjat ett nytt liv och man får 

försöka att gå vidare. (6) 

 

Tiden efter döden  

I den här avslutande delen beskrivs närståendes upplevelse av ensamhet i hemmet efter 

deras sjuka familjemedlems död och kampen om att gå vidare i livet.  

 

Upplevelse av tomhet 

Känslan av tomhet var gemensamt för alla närstående. De hade levt tillsammans med 

sin sjuka familjemedlem nästan hela livet och delade många minnen. Saknaden var 

oerhört stor och det fanns en oro för att fira kommande högtider och födelsedagar i 

hemmet. Närstående berättade att släkt och vänner var noga med att hålla kontakten när 

den sjuka familjemedlemmen fortfarande var i livet men ganska snart efter 

begravningen minskade samtalen och breven. Känslan av ensamhet ökade för många 

närstående.  

Det var väldigt svårt efteråt. I början kunde jag inte ligga inne i sovrummet utan 

jag låg inne i vårt lilla gästrum. Men sen tänkte jag, jag måste försöka och jag 

gjorde det och tyckte att det var så varmt, tryggt och skönt på något vis. (1) 

Tankarna finns där alltid och hur det än är, så är det alltid så i början är folk 
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agerande och säger ”kan vi göra något för dig” och det säger man ju alltid. Men 

sen bleknar ju det ganska snabbt egentligen och man är ensam hur man än bär 

sig åt, så småningom så är man alltid det. (4) 

Lära sig att leva med det är stort tomrum som man bearbetar ju det varje dag 

egentligen. För mig finns hon (makan) ju här, hon finns ju hela tiden i allt det här. 

(4) 

De närstående som inte arbetade längre berättade att hemmet upplevdes som en trivsam 

plats men att det var ensamt efter maken/makans död och att det inte var samma sak 

längre. Två närstående flyttade från sina hus efter makan/makens död och en annan 

närstående flyttade tillsammans med maken när sjukdomen bröt ut. Flytta från den 

gamla bostaden upplevdes svårt till en början men samtidigt som en nystart i livet.   

Hemmet är hemmet och vi (familjen) trivs. Det är tomt. När alla åker till jobbet 

och skolan så sitter jag ensam. Det är inte lätt. (3) 

Plocka i alla grejer som vi hade gemensamt och vad som skulle slängas, det var 

jättetung bit när man skulle sortera upp hemmet. (6) 

Upplevelse av att komma vidare 

Saknad av den förlorade familjemedlemmen var stor. Hemmet bestod av många fina 

minnen och det materiella påminde om maken/makan. Det var en svår tid för de 

närstående som valde att bo kvar i det hem där familjen spenderat mycket tid. Det var 

också betydelsefullt och gav en känsla av att maken/makan fortfarande var närvarande. 

I början gjorde jag inte det så direkt, satt här och tittade ut, vad ska jag göra nu 

och vad gör jag här ungefär. Men nu när jag har tapetserat och fixat så blir det 

mer ombonat. (6)  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av hemmet och livets slut 

vid vård av en familjemedlem. Författarna fick en bild av informanternas upplevelser av 

hemmet innan den sjuka familjemedlemmens död och tiden efter. Informanterna delade 

med sig av sin förändrade livsvärld och gav ett nytt perspektiv på hemmet och vård i 

livets slut. Kvale (2009) beskriver kvalitativ forskningsintervju som en metod där 

informantens innersta tankar öppnas upp och ger en beskrivande bild av personens 

livsvärld.     

 

I likhet med Kvale (2009) upplevde författarna att informanterna kunde öppna sig i 

intervjun. Informanterna upplevde trygghet i att vara i hemmet och en mellanmänsklig 

relation kunde skapas. Upplevelserna som beskrevs blev levande när intervjuerna 

utfördes i hemmet där informanterna hade minnen från sin sjuka familjemedlem. 

 

Informanterna valdes ut via palliativa team och ett av teamen hade svårt att få fram 

informanter vilket gjorde att det tog längre tid att samla in materialet. Författarna ringde 
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teamet fem gånger för att påskynda framtagning av informanter och fick även kontakta 

ytterligare ett palliativt team för att få fram fler informanter. Metoden kvalitativ 

forskningsintervju var tidskrävande. När intervjutillfällena bokades upp föreslog 

informanten tid för intervju en vecka framåt. Innan intervjun startade beskrev 

författarna hur intervjun skulle gå till och syftet med studien. Informanterna berättade 

om sig själva innan intervjun för att författarna skulle få en helhetsbild. Författarna 

upplevde efter intervjun att det fanns ett behov av reflektion över det som framkommit i 

intervjun. Informanten hade förberett en kaffestund vilket blev ett fint avslut på mötet. I 

och med tidsbegränsning för uppsatsskrivande var det inte möjligt med ett större antal 

informanter/närstående. 

 

Det blev en spridning på deltagarnas kön, ålder och livssituation där några närstående 

var mer involverade i vårdandet och andra mindre, vilket gav ett innehållsrikt material. 

Informanterna hade olika bakgrund och deras familjemedlemmars sjukdomsprocesser 

varierade. En av informanterna var kvar i arbetslivet och de andra var pensionärer.  

 

Författarna upplevde inte att informanterna hade svårigheter att berätta om sina 

upplevelser under inspelning. Kvale (2009)  menar att en ljudinspelning är en bra metod 

för att författaren kan koncentrera sig på det som sägs. När intervjuerna bandas hör 

författaren hur informanterna utrycker sig och om det finns en underton i det som sägs. 

Kvalitén på intervjuerna beror på vilken erfarenhet författaren har av att intervjua sedan 

tidigare (Kvale, 2009). Ljudinspelningen gjorde det enkelt för författarna att ta ut 

meningsbärande citat och uppleva den stämning som var i rummet under intervjun.   

Författarna anser att intervjuerna blev bättre efter hand och det blev tydligare hur 

samtalet skulle gå vidare och när det skulle råda tystnad. Under tystanden fick 

informanten möjlighet att fundera och det framkom ofta intressanta tankar efteråt.   

 

När två författare skall närvara på en intervju måste de samarbeta och lyssna in 

varandra. Författarna skall fokusera på informanten och inte på varandra för att undvika 

känslan av maktövertag menar (Trost, 2010). Författarna hade inte intervjuat tidigare 

och det var därför tryggt att båda närvarade de första gångerna. Författarna bestämde 

innan mötet vem som skulle intervjua och vem som var medlyssnare. Det gjorde att 

informanterna kunde koncentrera sig på en författare som ställde frågorna. Vid två 

tillfällen var endast en författare i hemmet för att intervjua och det upplevdes inte som 

någon större skillnad jämfört med tidigare intervjuer.  

 

Författarna tycker att det var intressant att göra intervjuer och ta del av närståendes 

levda erfarenhet i vårdandet av deras sjuka familjemedlem. Eftersom intervjuerna 

utfördes i hemmet blev berättelserna levande vilket gjorde att författarna fick en djupare 

förståelse för vad närstående/informant gått igenom. Det blev känslosamt vid flera 

tillfällen och närstående började gråta. En närstående uttryckte ”Att prata om det här är 

som att uppleva det en gång till” vilket författarna reflekterade över vid varje intervju 

och gjorde att respekten för närståendes skörhet ökade. 

Resultatdiskussion  

Närstående upplever att hemmet förvandlas till en vårdsplats när sjukvårdspersonal 

ständigt befinner sig där menar Berg och Borstrand (2009). Författarna tolkade att 

närståenden upplevde hemmet som en självklar plats för den sjuka familjemedlemmen 
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att få vara i den sista tiden. Vårdandet tog stor plats vilket var naturligt och oundvikligt. 

Närstående upplevde hemmet som en svängdörr medans andra såg det som trevligt och 

positivt när sjukvårdspersonalen kom på regelbundna besök. En närstående som 

ursprungligen kom från ett annat land tyckte att det var positivt med mycket människor 

i hemmet eftersom det var naturligt i hennes kultur. Närståendes största förändring i 

hemmet var tanken på att bli lämnad ensam och tiden efter maken/makans död. Berg 

och Borstrand (2009) menar att medicinsk apparatur och andra hjälpmedel som tar stor 

plats gör det är svårt att leva ett normalt familjeliv. Författarna tolkar intervjuerna som 

att närstående upplevde den medicinska apparaturen och hjälpmedel som en resurs för 

att kunna vara hemma och leva så normalt som möjligt.  

Berg och Borstrand (2009) beskriver att vården skall bedrivas med högsta kvalité och 

närstående uttrycker att det är positivt när de känner igen sjukvårdspersonalen och att de 

är insatta i deras unika situation. De menar att Sjukvårdspersonalens insats är värdefull 

och de har hög kompetens som ger möjlighet till kvalitetsvård i livets slut (Berg & 

Borstrand, 2009). Författarna tolkar det som att informanterna upplevde 

sjukvårdspersonalen som välorganiserade och kunniga inom sitt område. Det som 

beskrevs som besvärande till en början var alla nya ansikten som informanterna inte 

byggt upp någon relation till. Informanterna beskrev sjukvårdspersonalen som ett stöd i 

den svåra situationen. De hade regelbunden kontakt och larmade vid behov under hela 

sjukdomsprocessen och kände sig bekväma med det. Informanterna saknade den 

kontakten efter makans/makens död eftersom de hade kommit varandra så nära under 

vårdtiden. Liknade upplevelser beskrivs i Berg och Borstrands (2009) om hur 

närstående upplever ett stort tomrum efter att deras sjuka familjemedlem gått bort. 

Palliativa teamet avslutar den regelbundna kontakten med närstående och de utrycker en 

önskan om att få fortsatt kontakt med teamet efter maken/makans död. 

Närstående beskrev att sjukvårdspersonalen gav trygghet i vården. Hälso- och sjukvårds 

lagen, HSL (2010) kräver är att vården skall ges utifrån basala hygienrutiner, inge 

trygghet, vara tillgänglig, bedrivas med respekt för patientens självbestämmande, främja 

en god relation mellan patienten och sjukvårdspersonalen och ge säkerhet och 

kontinuitet i vården. Författarna tolkar informanternas berättelse som att 

sjukvårdspersonalen har lyckats med kraven i vårdandet av deras sjuka familjemedlem. 

Informanterna tyckte att kontinuiteten i sjukvårdspersonalen kunde förbättras så att 

samma personer kom på de regelbundna besöken. 

Närstående strävade efter att känna kontroll över den nya livssituationen. Närstående 

fick ökad kontroll när det var väl insatta i sjukdomen. Information från 

sjukvårdspersonalen om sjukdomen och prognosen var viktig för informanterna, såväl 

muntlig som skriftligt. Enligt Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) kan okunskap 

om den medicinska diagnosen och behandlingen leda till en känsla av minskad kontroll. 

Okunskap om den medicinska situationen gjorde att närstående och den sjuka 

familjemedlemmen hade svårt att fatta svåra beslut om olika behandlingar. 

När informanterna såg sin sjuka familjemedlem få starka smärtor och krävde att 

sjukvårdspersonal infann sig i hemmet fick de en känsla av förlorad kontroll. Munck, 

Fridlund och Mårtensson (2008) menar att närstående upplever kontroll när de hade 

möjlighet att vara där för deras sjuka familjemedlem och det värderades högt. Förlorad 

kontroll uppkom när sjukvårdspersonalen inte var närvarande vid behov. Från att 
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närstående larmade tills de kunde vara på plats tog ibland tid på grund av det 

geografiska avståndet.  

Närstående fokuserar på den sjuka familjemedlemmen under sjukdomsprocessen och 

reflekterar inte över sina egna behov. I Fisker & Strandmark (2007) framgår det när en 

närstående vårdar sin familjemedlem glöms de egna behoven bort och allt kretsar kring 

den som är sjuk.  

Författarna anser att det är viktigt för det närstående att få avlastning och en bra kontakt 

med sjukvårdspersonalen som skapar den trygghet som informanterna behöver. Tid för 

reflektion med sjuksköterskan kan ge närstående ny kraft. Enligt Munck et al (2008) 

kände närstående sig bekräftade vid delat vårdansvar för den sjuka familjemedlemmen. 

Det var viktigt för närstående att diskutera med sjukvårdspersonalen och att de lyssnade.  

Närstående blev isolerade för att de alltid ville vara nära sin sjuka familjemedlem vilket 

var naturligt. Det var inget närstående reflekterade så mycket över eftersom den svåra 

situationen inte tillät socialt umgänge. Närstående ville tillbringa så mycket tid som 

möjligt i slutet och vågade inte lämna hemmet även om de var trötta ibland och behövde 

komma bort. Fisker & Strandmark (2007) beskriver att närstående erbjöds tid för vila 

och avlastning men nekade, för att ständigt vara tillgänglig och göra den sista tiden för 

den sjuka familjemedlemmen så bra som möjligt. Det medföljde att närstående blev 

utmattade och inte ville lämna hemmet och blev därför isolerade. Sjukvårdspersonalen 

och det sociala nätverket fick därför stor betydelse för den stöttning som närstående 

behövde i slutskedet. Närstående hade ett behov av delat ansvar under slutet av 

sjukdomsprocessen för att orka med dagen.  

Närståendes livsvärld kan förändras när en familjemedlem blir svårt sjuk och kräver 

hemsjukvård. När vården flyttas från sjukhuset till hemmet, som är en del av 

närståendes livsvärld, leder det till en ny situation i livet som kan vara svår för 

närstående att acceptera. Wiklund (2003) menar att närståendes tillgång till världen 

minskar vilket kan leda till isolering. Närstående skapar en enhet tillsammans med den 

yttre och inre världen. Den inre världen innefattar närståendes tankar och den yttre 

världen är den värld människor lever tillsammans. Närståendes inre värld påverkar 

förhållningssättet till omvärlden som byggts upp under livet och formats beroende på 

vad människan/närstående råkat ut för. Vilken relation människan/närstående väljer att 

ha till omvärlden är individuellt. 

 

Informanterna orkade inte engagera sig i omvärlden under sjukdomsprocessen och 

valde därför att isolera sig. Deras inre tankar och fokus var att tillfredställa deras sjuka 

familjemedlems behov vilket innebar minskad kontakt med omvärlden. Närstående 

hamnade i en ny situation i livet när deras familjemedlem blev sjuk vilket resulterade i 

förändrat förhållningsätt och tillgång till världen.  Närstående umgicks sällan med 

vänner men berättade hur betydelsefull den kontakten var för det visade att någon fanns 

där under sjukdomsprocessen.  Det fanns ett behov av att försöka leva så normalt som 

möjligt, därför var det viktigt att försöka umgås med vänner även om det var krävande 

för den sjuka familjemedlemmen. Tsigaroppoulos et al (2009) beskriver hur viktigt det 

är för närståendevårdare att ha regelbunden kontakt med familjen, grannar vid vård av 

en familjemedlem i livets slutskede. Närstående känner stöd från omgivningen och det 

har stor betydelse vid genomgång av den svåra sjukdomsprocessen. När familjen 
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avlastade närstående fick de möjlighet att hämta nya krafter. 

 

Planera och prioritera den sista tiden tillsammans med maken/makan var viktigt för 

närstående. Fortsätta arbeta när deras sjuka familjemedlem fick sin diagnos var uteslutet 

för de flesta. Författarna tolkade det som att närstående var oroliga att de skulle förlora 

viktig tid tillsammans med maken/makan. Närstående uttalade flera gånger att tiden var 

värdefull och inte gick att få tillbaka. De hade vetskap om hur allvarlig situationen och 

såg hur sjuk deras make/maka var men det fanns ändå hopp under hela förloppet att allt 

skulle lösa sig.  Tsigaroppoulos et.al (2009) beskriver att närstående hade svårt att 

upprätthålla positivitet vid vårdandet i livets slut och uttrycka sina innersta tankar. 

Närstående funderade mycket på sin egen hälsa under sjukdomsprocessen men hade 

svårt att uttrycka det. Det som upplevdes som svårast att hantera i slutet var den sjuka 

familjemedlemmens smärtor. Depression och nedstämdhet var vanligt hos många 

närståendevårdare och de funderade på hur det skulle gå för deras sjuka familjemedlem 

och hur sjukdomsprocessen skulle utveckla sig framöver.  
 
 

Dumont, Dumont & Mongeau (2008) menar att närståendes attityd och insikt i deras 

sjuka familjemedlems prognos var av betydelse för sorgarbetet. Det underlättade om 

närstående och deras sjuka familjemedlem inte levt i förnekelse den sista tiden utan 

accepterat verkligheten och försökt göra det bästa av situationen. Tiden efter 

maken/makans död ville närstående leva fullt ut eftersom de hade vetskapen om att 

sjukdomar kan drabba människan när som helst. Närstående berättade om de motgångar 

de gått igenom under sjukdomsprocessen och som gjorde att de kände sig förberedda 

och underlättade sorgarbetet. Närstående upplevde det som positivt att de var 

engagerade i vårdandet av deras sjuka familjemedlem och att de gjort allt de kunnat 

göra. När de kände sig nere under bearbetningen av sorgen tänkte de på allt det hade 

gjort för familjen vilket upplevdes som en tröst. Deras sjuka familjemedlem hade 

mycket smärtor i slutet och närstående tyckte att det var svårt och kunde inte slappna 

av. När döden infann sig och deras sjuka familjemedlem somnat in och inte längre 

behövde lida kunde närstående andas ut (Dumont, Dumont & Mongeau, 2008). 

Informanterna ville inte inse fullt ut att deras sjuka familjemedlem skulle gå bort även 

om de visste det innerst inne. De var förvånade hur snabbt förloppet gick mot slutet och 

de kände sig inte helt förberedda. Tiden efter döden var svår och saknaden var stor men 

de underlättade vid tanken på att de uppfyllde önskan om vård i hemmet till livets slut 

och att det hade gjort allt för sin sjuka familjemedlem. Närstående tog livet på ett större 

allvar och försökte leva i nuet och ta till vara på varje stund. Författarna fokuserade på 

upplevelsen av hemmet och livets slut vid vård av en familjemedlem. Det visade ingen 

skillnad mellan de närstående som vårdat och den som var i vårdandet. Resultatet blev 

intressant och kan användas i mötet med närstående i olika åldrar som befinner sig i 

olika skeden i livet. Författarna vill tacka närstående som deltog i studien och bidrog till 

resultat som kan leda till förbättrad vård i hemmet i livets slut.  

Praktisk tillämpning  

I intervjuerna har närstående berättat om sin livsvärld och deras upplevelser av hemmet 

och livets slut. När närstående hamnar i en svår situation förändras livsvärlden och 

tillgången till världen vilket kan leda till isolering. Närstående uttrycker att de vill 

tillfredställa sin sjuka familjemedlems sista önskningar och glömmer bort sig själva i 
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den svåra situationen. Det är viktigt som sjukvårdspersonal att lyssna på närstående och 

även se till deras behov. Närstående kan i svåra situationer vara i större behov av stöd 

än deras sjuka familjemedlem. Författarna tolkar det som att närstående inte vill ta för 

stor plats och kan gömma sina behov bakom den sjuka familjemedlemmen. Att stödja 

närstående kan innebära avlastning så att de får möjlighet att komma ifrån hemmet. Det 

förutsätter att de känner tillit till sjukvårdspersonalen och en trygghet i att våga lämna 

hemmet. En god kommunikation mellan sjukvårdspersonal och närstående är därför 

viktigt. De har mycket tankar efter att deras sjuka familjemedlems död och har behov av 

samtal. Det har betydelse för närstående att sjukvårdspersonalen tar kontakt efter 

avslutad vård och reflekterar kring tiden som har varit. Författarna anser att 

sjukvårdspersonalen skall uppmärksamma närståendes behov under vårdtiden och 

införa samtal med närstående efter deras sjuka familjemedlems död. Det kräver att 

organisationen avsätter tid för sjukvårdspersonal att samtala och stödja närstående.  

Förslag till fortsatt forskning       

Författarna tänkte först göra en studie som fokuserar på patientens upplevelse av 

hemmet vid vård i livets slut. Eftersom författarna inte har några tidigare erfarenheter av 

intervjustudier upplevdes det som för svårt att intervjua en patient i livets slut. 

Författarna tror dock att patienter kan ha mycket att berätta utifrån våra intervjuer med 

närstående. Det kan därför vara intressant att fråga patienter hur de upplever hemmet i 

livets slut som kan leda till förbättrad vård.  
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BILAGA 1 

Projektplan 
 

Inledning 

Vård i livets slut kan vara en tid full av sorg och oro för patienten men även för 

närstående. Det är viktigt som sjuksköterska att anpassa vården på bästa sätt beroende 

på var patienten och närstående befinner sig i sin sorg. När en patient vårdas i livets 

slutskede involveras ofta många olika professioner och vården kräver ibland hjälpmedel 

och apparatur. Hemmet förändras från en privat sfär till en vårdplats. Livsvärlden 

förändras för hela familjen och det är viktigt att sjukvårdspersonalen möter närstående i 

deras livssituation.  

 

Bakgrund 

En människas livsvärld är den värld vi ständigt lever i och uttrycker våra känslor och 

behov. När en människa drabbas av en sjukdom förändras livsvärlden och vi upplever 

oss själva och vår omvärld annorlunda genom våra sinnen (Wiklund, 2003).  

Eriksson beskriver hälsa utifrån sundhet, friskhet och välbefinnande. Hälsa som sundhet 

bygger på våra tidigare erfarenheter och upplevelser, som hjälper oss att ta beslut i 

kommande situationer. Friskhet innebär frånvaro av sjukdom, kroppens organ och 

system fungerar som de skall och fyller sin funktion. Välbefinnande utgår från 

personens livsvärld som innebär inre unika upplevelser. Det är svårt för andra att mäta 

välbefinnande till skillnad från sundhet och friskhet där man objektivt kan använda 

laborationsvärden för att mäta hälsa. En människa kan känna välbefinnande trots 

närvaro av sjukdom (Wiklund, 2003)  

 

Tidigare forskning  
Enligt Berg och Bortrands (2009) studie upplever närstående en ökad trygghet när 

palliativa teamet kopplas in vid vård av en familjemedlem i livets slutskede. Det 

upplevs som något positivt men det kan också leda till stress. Närstående blir mer 

involverade i vården när den bedrivs i hemmet och det ökar känslan av ansvar. Hemmet 

känns som en vårdplats när personalen regelbundet är på besök och miljön förändras. 

Närstående upplever att det är svårt att leva ett normalt familjeliv men att den ökade 

vårdkvalitén, som de anser att palliativa teamet utför, väger upp den förändrade 

livssituationen.  

 

Ytterligare artikelsökning pågår. 

 

Problemformulering  

Vård som utförs i hemmet i livets slutskede kan innebära en stor omställning i vardagen. 

Närstående kan uppleva en stor förändring när vården tar allt större plats i hemmet. Det 

privata rummet öppnas upp för sjukvårdspersonal och livsvärden kan förändras för hela 

familjen. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av hemmet och livets slut vid vård av en 

familjemedlem. 

 



 

 

 

Metod 

Datainsamling sker genom kvalitativa intervjuer.   

Kvalitativ innehållsanalys kommer att användas.   

 

Resultat användning  

Förhoppningen är att resultatet kommer kunna användas i praktiskt handlande för 

sjuksköterskor/disktriktsköterskor som vårdar i hemmet i livets slutskede. Närståendes 

upplevelser är centralt och vi hoppas att det skall komma fram i intervjuerna och att det 

leder till ökad förstålelse för närstående.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA 2 

 
Informationsbrev till sjuksköterskor som arbetar i palliativa teamet  

 
Vi är två sjuksköterskestudenter vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Vi önskar göra en empirisk studie till vår c-uppsats och intervjua närstående till en 

familjemedlem som vårdas eller har vårdats i hemmet till livets slut.    

 

Urvalskriterier:  

 Målet med studien är 6 intervjuer  

 Svensktalande vuxna kvinnor eller män 

 Närstående skall vara samboende med familjemedlem/patient 

 Närstående till en familjemedlem som vårdas eller har vårdats i sitt egna hem till 

livets slut 
 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av hemmet och livets slut vid vård av en 

familjemedlem. 

 

Genomförande 

Vi kommer använda bandinspelning under intervjuerna som kommer pågå i cirka 40 

minuter i deltagarens hem. Vi önskar att ni lämnar informationsbrev till deltagarna och 

vi tar i mot underskrifterna för samtycke till deltagande i studien vid intervjutillfället.  

Vi önskar att ni meddelar oss om lämpliga närstående/familjemedlemmar, så vi kan ta 

kontakt gällande tid och plats. Tidsplanen för intervjuerna är från och med vecka 46 till 

och med vecka 47 och önskar därför kontakt med Er så fort som möjligt.    

 

Sophia Häggström     

Sjuksköterskestudent   

Tel. XXX 

S080624@student.hb.se 

      

Anna Wikström      

Sjuksköterskestudent  

Tel. XXX 

S080885@student.hb.se 

 

Handledare 

Inga-Lill Nilsson 

Universitetsadjunkt  

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

Tel. XXX 

Inga-Lill.Nilsson@hb.se 

 

 

 

mailto:S080624@student.hb.se
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mailto:Inga-Lill.Nilsson@hb.se


 

 

 

BILAGA 3 

 
Information till deltagande i en studie angående närståendes 

upplevelser 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av hemmet och livets slut vid vård av en 

familjemedlem.  

 

Vi avser göra intervjuer med närstående till en familjemedlem som vårdas eller har 

vårdats i hemmet till livets slut. Intervjun kommer att spelas in på band och pågå under 

cirka 40 minuter i ditt hem om du anser att det är en bra plats. 

 

Materialet kommer att hanteras konfidentiellt och inga personer kommer att kunna 

identifieras i resultatet. Ljudbanden kommer att förstöras efter avslutad studie. 

Deltagandet i studien är frivillig och Du har rätt att avbryta när som helst. Resultatet 

kommer att presenteras i en uppsats och blir tillgänglig på Institutionen för 

vårdvetenskap på Högskolan i Borås.  

 

 

Sophia Häggström     

Sjuksköterskestudent   

Tel. XXX 

S080624@student.hb.se 

 

Anna Wikström 

Sjuksköterskestudent  

Tel. XXX 

S080885@student.hb.se 

 

Handledare  

Inga-Lill Nilsson  

Universitetsadjunkt 

Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

Tel. XXX 

Inga-Lill.Nilsson@hb.se 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Skriftligt samtycke efter muntlig och skriftlig information 

 
 

 

Datum    Underskrift 
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