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Sammanfattning 
Allt fler människor i det palliativa skedet föredrar att dö i sitt eget hem. Genom att den                 
palliativa vården sker i hemmet blir närstående mer delaktiga i vården. Det innebär en              
ny roll och ett nytt ansvar för närstående vilket påverkar deras livskvalitet. En god              
kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående behövs för en god vård utifrån           
patientens behov. Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelse av att vårda             
en familjemedlem hemma i livets slutskede. En litteraturöversikt genomfördes på 12           
kvalitativa samt 2 kvantitativa artiklar. Artiklarnas kvalitet granskades och analyserades          
på ett strukturerat sätt. 5 huvudtema och 14 subtema togs fram. Resultatet visar att det               
nya ansvaret har ändrat närståendes liv. Vissa närstående valde frivilligt att ta ansvaret             
och andra kände sig tvingade till det. Närstående upplevde det som både positivt och              
negativt, samt olika känslor på samma gång i den nya rollen. Leva nära en              
familjemedlem i livets slutskede fick närstående att börja tänka på döden och livet.             
Deras existens blev ifrågasatt när döden kändes nära vilket fick närstående att spendera             
all tid med familjemedlemmen. Närstående ville bli delaktiga och bekräftade av           
sjuksköterskan samt få tillräckligt med stöd och information, vilket kunde förbereda           
dem för den nya rollen. Det skapade en ökad säkerhet hos närstående att utföra              
vårdandet på ett säkert sätt vilket gav en känsla av kontroll över situationen. Kunskapen              
från den här studien ökar förståelse om närståendes upplevelser av att vårda en             
familjemedlem som kan bidra till att sjuksköterskor lättare kan identifiera närståendes           
behov i den nya rollen. 

 
Nyckelord: Palliativ vård, Närstående som vårdare, Upplevelse, Vård i hemmet,          
Vårdvetenskap, Existens, Litteraturöversikt 
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INLEDNING 

Enlig årsrapporten för Svenska palliativregistret 2018 var antal dödsfall i Sverige cirka            
92,800, av vilka 3,4 % hade fått palliativa insatser från hemsjukvård. Idag vill allt fler               
människor vårdas i hemmet under livets slutskede. Bland 2000 vuxna personer angav 70             
% att de hellre ville dö i hemmet än någon annanstans (Lindqvist & Fürst 2014). Tack                
vare hemsjukvårdsinsatser kan människor vårdas i hemmet, vilket bidrar till att antal            
platser på sjukhuset minskas. Närstående blir involverad i vården och får ta större             
ansvar vilket kan leda till förändringar i livet. Påfrestningarna leder ofta till att             
närstående tror att de måste ta läkarens eller sjuksköterskans roll att fatta beslut i              
situationer som inte är deras ansvar. Det är därför viktigt att bemöta och inkludera              
närstående i vården. 
 
Intresset för hur närstående upplever en sådan situation har vuxit fram då författarna har              
sett att det allmänt saknas kompetens med att bemöta närstående till en person som              
vårdas palliativt i hemmet. I studien kommer olika forskning sammanställas för att öka             
kunskapen om närståendes upplevelse av att vårda en familjemedlem hemma i livets            
slutskede.  

BAKGRUND 

Palliativ vård  
Palliativ vård innebär mantel på latinska vilket är en symbol av vård och omsorg som               
ges till döende. Det innebär att ta hänsyn till fysiska, psykiska, sociala behov såväl som               
andliga eller existentiella behov samt att stödja närstående med sorgearbete. Dessutom           
ska det skapa förutsättningar för bättre livskvalitet för både patienter i livets slutskede             
och närstående (WHO 2002). Symptom ska lindras, känslan av trygghet ska ges samt             
respekt ska visas för den enskilde individens önskemål i den palliativa vården            
(Palliativguiden 2010). Brytpunktssamtal är en viktig del av den palliativa vårdprocess           
där riktning av patientens tillstånd ändras. Det är viktigt att kunskaper och behov förs              
vidare till patienten och närstående för att maximera styrkor och förmåga när ett             
brytpunktssamtal sker (Melin-Johansson 2017, s.263). God palliativ vård grundar sig i           
fyra hörnstenar. Första hörnstenen handlar om att ha tillräcklig med kontroll av svåra             
symtom som smärta, oro, ångest och depression. Den andra hörnstenen att det ska finnas              
tillgång till ett multiprofessionellt team. Tredje hörnstenen att det ska finnas en            
tillräcklig kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Den fjärde och          
sista hörnstenen beskriver närståendes önskemål med att få ett respektfullt bemötande           
samt få stöd i sorgearbetet (Socialstyrelsen 2006).  

Palliativ vård inom hemsjukvård 
Hemsjukvård innebär att vården ges till personer som inte kan ta hand om sig själva i                
alla aspekter av livet. Hemsjukvård är ett betydelsefullt begrepp som inkluderar allt från             
att förebygga vård till att främja hälsa hos de som erhåller palliativ vård. Kanada var ett                
av de första länderna som inrättade palliativ hemsjukvård i mitten på 1970-talet. Under             
samma decennium etablerades den första avancerade hemsjukvården i Sverige som          
benämndes Motalamodellen (Melin-Johansson 2017, s. 256).  
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Målet med den palliativa hemsjukvården är att bemöta patientens behov i livets            
slutskede samt att identifiera närståendes behov (Kuebler, Lynn & Von Rohen 2005). I             
5 kap. 10 § av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står att kommunerna har en skyldighet              
att erbjuda hjälp och stöd till närstående vilket innebär att det är viktigt att vårdpersonal               
har kompetens inom området. Närstående kan få hjälp med information om           
familjemedlemmens sjukdomsprocess, möjligt stöd, ekonomisk ersättning, hjälp i        
hemmet, utbildning, hjälpmedel samt avlösning i olika former. 

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 
Inom den palliativa vården har patienter med obotliga sjukdomar ett stort behov av att få               
uttrycka sina känslor, rädslan eller oron inför döden (Halldórsdóttir & Hamrin 1996).            
Det finns ofta brister i kommunikationen om existentiella frågor mellan patienten och            
närstående (Melin-Johansson 2007). Enligt SOU (2001:6) ska sjuksköterskan ha         
kompetens och kunskap för att kunna bemöta en patient med en obotlig sjukdom.  
 
Det är känt att närstående blir involverad i vården och gör viktiga insatser, vilket              
innebär att den palliativa vården är tidsmässigt större än vad de allmänna insatserna är              
(Stajduhar 2003). Att ha kunskaper om sjukdomen hos den person som är drabbad är en               
sak, men att kunna veta hur olika personer i familj upplever situation kan endast erhållas               
via samtal (Shields 1984). Sjuksköterskan kan ge stöd och information till närstående            
hur de ska hantera det dagliga livet genom att skapa en dialog mellan dem. Det är känt                 
att närstående är experter om sig själva även när det gäller en krävande livssituation              
med familjemedlemmen som behöver vård (Goliath & Hellström 2017, s. 171). Därför            
bör sjuksköterskan visa fullständig respekt gällande närståendes kunskap och         
samhörighet samt inte eftersträva att ta deras plats (Lyckander 2009, s. 59). När en              
familjemedlem drabbas av en sjukdom som är livsförändrande gäller det inte bara en             
kort period utan det kan ibland ta flera år. Det är viktigt att sjuksköterskan ska vara en                 
betydande samtalspartner för närstående för att förebygga ohälsa hos dem (Goliath &            
Hellström 2017, s. 183). 

Att vara närstående vid livets slutskede 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv anses närstående vara en person som väljs av            
patienten men däremot måste närstående acceptera det (Dahlberg & Segesten 2010, s.            
119). En närstående kan således vara en granne, en familjemedlem, en vän eller en              
släkting. Att vara närstående kan ge både positiva och negativa konsekvenser           
(Linderholm & Friedrichsen 2010). Närstående medräknas i patientens värld, därför är           
det viktigt att hälso- och sjukvården visar uppmärksamhet till närståendes behov och            
situation. Närståendes kunskap om patienten är en viktig del i vården. Samtidig kommer             
närstående själva behöva stöd för att kunna stödja sina nära (Arman 2015, s. 89).              
Patientens behov i palliativt skede ändras och det påverkar även närståendes behov            
(Svenska palliativregistret 2017b). Att vården sker i hemmet kan innebära att           
närståendes roll ändras för att de behöver lära sig om särskilda behandlingar och             
material (Linderholm & Friedrichsen 2010). Det här kan påverka närståendes autonomi           
och livskvalitet (Sandman & Kjellström 2013, s. 382). Exempelvis kan de behöva bli en              
mellanhand mellan hälso- och sjukvårdspersonal samt övriga familjemedlemmar        
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(Goliath & Hellström 2017, s. 184). I det arbetet benämns den sjuke som nära eller               
familjemedlem. De personer som vårdar den sjuke benämns som de närstående.  

Teoretiska utgångspunkter 
Vårdvetenskap är en vetenskap som handlar om vårdande samt beskriver vad som            
innefattas av en god vård. Vårdvetenskapen betonar människans värdighet och har som            
utgångspunkt ett humanvetenskapligt perspektiv där människan beskrivs som en enhet          
vilket består av tre dimensioner, den kroppsliga, andliga och själsliga (Wiklund 2003,            
ss. 25,41). Vårdvetenskapen är en autonom vetenskap med egna teorier med en substans             
som är hälsa och vårdande. Den är också professionsneutral som kan användas i praxis              
av alla professioner i hälso- och sjukvården som arbetar med människor (Dahlberg &             
Segesten 2010, ss. 19,43). 

Hälsa och välbefinnande  

När en människa kan utföra det som anses vara betydelsefullt, upplever människan            
hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 47). Hälsa kan innebära en             
balans mellan stillhet och rörlighet (Ekebergh 2015, ss. 28-30). Begreppet hälsa är ett             
mångsidigt begrepp som kan relateras med flera olika begrepp som kan tolkas som             
helhet och helighet (Wärnå-Furu 2012, 2017, s. 158). Hälsan hos många människor är             
synlig genom att ha en god livskvalitet (Sandman & Kjellström 2013, s. 187). WHO              
(2017) definierar vidare att symtomlindring, autonomi, delaktighet och att ha ett           
meningsfullt sammanhang är de viktigaste aspekterna som kan bidra till ökad           
livskvalitet hos patienter. Enligt Melin-Johansson, Axelsson, Gaston-Johansson och        
Danielson (2010) är livserfarenhet och mening det som är livskvaliteten i individens liv.             
Livskvalitet skapas av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Enligt Eriksson          
(1984, s. 29) välbefinnande innebär “att finna sig väl” vilket är en känsla hos människor               
som är motsats till “friskhet” och “sundhet”. Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) menar              
att det kan vara svårt att uppleva hälsa när människan drabbas av en sjukdom men kan                
uppleva välbefinnande med exempelvis hjälp av stöd från andra människor trots att            
ohälsa finns. 

Lidande 

Lidande är en subjektiv känsla som skapas när människan möter något smärtsamt och             
placerar upplevelsen i centrum. Det här kan vara somatisk smärta, sjukdom eller obehag             
vilket kan vara fysiska, psykiska eller existentiella lidande. Att lindra lidande är ett             
gemensamt mål för vårdande och medicinska insatser (Arman 2012,2017, ss. 213-215).           
Eriksson (1994, ss. 18-22) påpekar att lidande också är en del av människans existens              
samt en unik kombination av paradoxala känslor av lust och lidande. Enligt Strang och              
Strang (2001) är människan i behov av att prata om sitt lidande. Behovet uttrycks inte               
alltid tydligt av patienten och kan därmed missas av sjuksköterskan. Sjöberg, Beck,            
Rasmussen och Edberg (2018) påpekar att när behoven inte uppfattas och blir            
tillgodosett kan det leda till känslor som existentiell ensamhet vilket är negativt ur en              
hälsosynpunkt. 

Vårdrelation 

Vårdrelationen är centralt för vårdandet och utan relationen kan inte omvårdnad ske            
(Björck & Sandman 2007). Under vårdrelationen får människan i vården stöd på alla             
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nivåer. Sjuksköterskan måste erbjuda en relation baserade på delaktighet och tillit. När            
människor blir delaktiga i vårdrelationen kan lidandet lindras (Wiklund 2003, ss.           
157-159). För att skapa en vårdrelation behöver människan blir sedd av sjuksköterskan            
(Sandman & Kjellström 2013, s. 225). Om människan är delaktig finns möjlighet att ta              
beslut över sitt liv vilket kan innebära frihet. Genom att vara autonom kan människan ha               
autentiska önskningar och ha beslutskompetens (Sandman & Kjellström 2013, ss.          
201-203). När patienten drabbas av en sjukdom blir livet annorlunda. Sjuksköterskan           
ska försöka förstå och lyssna på patientens lidandeberättelse och livsvärldsperspektiv          
(Birkler 2007, s. 24). 

Att vaka 

Vaka innebär att vara emotionellt involverad och att egna behov läggs åt sidan i förmån               
för oro och omsorg för den sjuke (Fridh & Bergbom 2006). Att vaka kopplas med att                
vakta vilket betyder bevaka eller hålla ett vakande öga. Men att vaka kan även betyda               
skydda, vårda, försvara, ta hand om och vara uppmärksam. Människor brukar vaka över             
deras älskade som är sjuka, döende eller inte kan ta hand om sig själv och behöver stöd.                 
Vakandet kan vara en uppgift som genomförs på nattetiden, dagtid eller oavbrutet.            
Personer som vakar kan vara både hälso- och sjukvårdspersonal samt närstående (Fridh            
2017, ss. 428-432). 

Existensfilosofi  
Döden kommer att hända för alla människor. För det mesta är det negativt men det kan                
vara en positiv motivation hos människor för att leva ett autentiskt liv. Det finns ändå de                
existentiella disharmonier om döden och livet under människans liv. Medvetenheten om           
att döden är oundviklig skapar tankar av oro och rädsla hos människor (Yalom 1980, ss.               
30-40). Stiwne (2018, s. 109) beskriver att människor försöker att avstå från att tänka på               
döden.  
 
Ansvaret beskrivs av Lévinas (1993, s. 111-117) att ansvaret finns hos individen som en              
plikt. Människan tar ansvar utan att förvänta sig något tillbaka. När människan tar             
ansvaret är det inte lätt bli av eller frigöra sig själv från ansvaret och ingen kan eller ska                  
ta ansvaret ifrån dem. Karlsson (2017, s. 342) påpekar att som människa bry sig om               
andra är en anledning till att ta ansvar och vill skydda dem. Alvsvåg (2017, ss. 327-330)                
beskriver att bry sig om någon annan än sig själv kommer från Caritas vilket betyder               
kärleken till den andre. Kärleken är grunden och motiv för att människan ska tar ansvar               
och ge omsorg till en annan människa. Stiwne (2018, s. 101) beskriver att inte våga ta                
ansvar leder till existentiell skuld vilket innebär en upplevelse där människan har svikit             
sig själv genom exempelvis brist på mod. Enligt Yalom (1980, ss. 276-282) beskrivs             
skulden som den mörka skuggan av ansvaret och en känsla av svekfullhet.  
 
Att söka meningen i livet gör människan till en speciell varelse genom förmågan att              
själv kunna reflektera (Frankl 2006, s. 119). För förmågan att planera samt slutföra             
planer inför framtiden behövs en mening i livet (Lindfors 2017, s. 116). Strävan till              
mening med livet kopplas med en hållning till sin egen existens. Saknas mening med              
livet kan det påverka hälsan negativt (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 78, 47–49).             
Sammanhanget förknippas med mening med livet och en människa som upplever           
sammanhang upplever hälsa (Ekebergh 2015, s. 36). Känslan av sammanhang          
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(KASAM) är ett begrepp som beskrivs av Antonovsky och innebär att en individ kan ha               
god hälsa om det finns meningsfulla sammanhang. En upplösning för att hantera            
stressiga situationer och att människan ska röra sig mot hälsan är KASAM (Antonovsky             
1993). Människor som har meningsfulla sammanhang känner sig ofta inte ensamma.           
Om känslan av sammanhang saknas kan människa uppleva ensamhet trots sällskap           
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 78, 91).  

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige avlider cirka 92,800 av befolkningen varje år där 3,4 % erhåller palliativa              
insatser i hemmet. Det ökade antal personer som vill vårdas hemma i livets slutskede              
leder till att närstående blir involverade i vårdandet. Nästan var femte person över 18 år               
i Sverige ger omsorg till en närstående åtminstone en gång i månaden med anledningen              
av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder (Sand 2010). Att vårda en person i             
hemmet kan ställa krav på den närstående vilket kan påverka deras livsvärld och             
livskvalitet. För närstående kan det innebära såväl fysisk som psykisk belastning.           
Behovet av stöd från vården blir då märkbart för att närstående ska kunna hantera              
lidandet under sjukdomsförlopp och efter att patienten avlidit. Palliativ vård syftar till            
att lindra lidandet och öka livskvalitet i samband med vård i livets slutskede. Närstående              
är en viktig del av en persons liv och sammanhang som människan behöver för att               
känna välbefinnande. Kommunikation och samarbete mellan närstående och        
sjuksköterskan är en central del för att utföra god vård utifrån patientperspektiv och             
behov. Genom att illustrera närståendes upplevelse av att vårda en familjemedlem           
hemma i livets slutskede kan lidande hos familjemedlemmen och närstående          
förebyggas. Studien kan bidra till ökad kunskap hos sjuksköterskor eftersom de lättare            
kan identifiera närståendes så väl som familjemedlemmens behov.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem             
hemma i livets slutskede.  

METOD 

Studien är en litteraturöversikt baserad på Fribergs ansats vilket grundas på en            
sammanställning av befintlig forskning. Forskningssammanställningen leder till en        
utveckling av kunskaper gällande det valda problemet. Enligt Friberg ska valda artiklar            
granskas och analyseras på ett strukturerat sätt för att besvara studiens syfte och             
problemområde (Friberg 2006, ss. 115-117). 

Datainsamling  
Artiklarna som valdes för den här studien handlar om närståendes upplevelse av att             
vårda en familjemedlem hemma i livets slutskede. Databasen Cinahl, Pubmed, Medline           
användes baserat på det inriktade vårdområdet för att hitta artiklar som var relevanta             
baserade på olika kombinationer av sökorden ‘’palliative care’’, ‘’home care’’, ‘’family           
member’’, ‘’next of kin’’, ‘’end of life’’, ‘’Quality of life’’, ”caregiver”, ”experience”,            
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‘’home nursing’’, ‘’family caregivers’’, ‘’death at home’’ och ”fatigue” (bilaga 1). I            
studien exkluderades artiklar där närstående räknas som barn och ungdomar det vill            
säga under 18 år. Artiklarna begränsades till årtalen 2010-2019, var skrivna på engelska             
samt peer-reviewed. Dessutom inkluderades studier som var utförda i länderna som har            
ett liknande vårdsystem och vårdkultur som Sverige. I studien valdes 14 artiklar där 12              
av dem var kvalitativa och 2 var kvantitativa, vilka var relevanta för studien och svarade               
på syftet.  

Dataanalys 
De 14 utvalda artiklarna lästes flera gånger av båda författarna för att inte missuppfatta              
något och för att förstå helheten. Artiklarnas kvalitet säkerställdes genom granskning           
med hjälp av Fribergs gransknings modell (2006, ss. 119-121). Därefter utformades en            
artikelöversikt (bilaga 2) för att tydliggöra insamlade data. Artiklarna lästes återigen och            
nyckelfynd identifierades i varje enskild studies resultat. Nyckelfynd identifierades         
genom att notera anteckningar i marginalen samt markerades med olika färger för att se              
skillnaderna och likheterna. Utifrån att söka likheter och skillnader identifierades först           
14 subteman. Kring dessa 14 subteman reflekterade författarna över vad de stod för, om              
det fanns likheter och skillnader. Under denna process rörde sig författarna mellan            
materialet som helhet, de respektive artiklarna samt identifierade subteman. Det här           
resulterade slutligen i 5 huvudteman. 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Etiska övervägande är en viktig del av en litteraturstudie. Författare av en            
litteraturstudie måste ha ett kritiskt förhållningssätt vid samling av litteratur.          
Litteraturerna ska inte väljas på ett selektivt urval det vill säga att forskaren inte enbart               
ska välja de litteraturerna som är överens med sina åsikter. Dessutom ska alla artiklar              
presenteras oavsett om de överensstämmer med forskarens hypotes eller inte.          
Författarna var medvetna om egna förförståelse och försökte att sätta förförståelse åt            
sidan för att förebygga misstolkning. Det är även viktigt att samtliga av de valda och               
använda studierna ska ha godkänts från en etisk kommitté (Forsberg & Wengström            
2008). 
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RESULTAT  

Studiens resultat består av 5 huvudtema, “Att möta ansvar”, “motstridiga känslor”, “en            
osynlig tillvaro”, “leva i närhet av döden” och “att vara närvarande” samt 14             
subtema. Nedan kommer respektive tema att presenteras utifrån dess subtema (tabell 1). 

Tabell 1- Översikt över huvudteman och subteman. 

HUVUDTEMA SUBTEMA 

Att möta ansvar - Att bli ansvarig 
- Att ta ansvar 

Motstridiga känslor - Känsla av otillräcklighet 
- Känslan av skuld  
- Känsla av stolthet  
- Känslan av meningsfullhet 

En osynlig tillvaro - Att åsidosätta sina egna behov 
- Ensamhet 
- Inte bli sedd 
- Behov av att bli sedd 

Leva i närhet av döden - Möta tankar om döden 
- En önskan att förstå döden  

Att vara närvarande - En vilja att vara nära 
- Leva i nuet 

 
ATT MÖTA ANSVAR 
Närstående möter nya ansvar med att vårda en familjemedlem i livets slutskede. Vissa             
närstående kände sig att de blev ansvariga utan att välja ansvaret och de andra valde               
själv att bli ansvariga för att vårda sin familjemedlem trots att nya ansvaret påverkade              
deras livssituation.  

Att bli ansvarig 

Enligt Ward-Griffin, McWilliam och Oudshoorn (2012) samt Mohammed, Swami,         
Pope, Rodin, Hannon, Nissim, Hales och Zimmermann (2018) upplevde närstående att           
de blev ansvariga för allt arbete i hushållet, ekonomin samt alla beslut gällande             
vårdarbete i hemmet. Den sjuke familjemedlemmen i livets slutskede klarade sig inte            
fullt ut i det dagliga livet. Dessutom ökade ansvaret när tillståndet försämrades. Totman,             
Pistrang, Smith, Hennessey och Martin (2015) berättar att närstående upplevde höga           
nivåer av ansvar när de möttes av upprepade tillfällen med beslut om            
familjemedlemmens vård. Närstående såg sig själva bli ytterligare ansvariga när          
familjemedlemmens välbefinnande var beroende av dem. Här hade närstående en vilja           
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att uppfylla familjemedlemmens önskemål om hur och var de önskade att dö,            
exempelvis i hemmet eller på ett speciellt religiöst sätt. Enligt Carlander, Ternestedt,            
Sahlberg-Blom, Hellström och Sandberg (2011b) upplevde närstående sig totalt         
ansvariga för familjemedlemmens vård och försökte också ta på sig fler uppgifter än             
vad som behövdes. De blev ansvariga utan att själva kunna välja, vilket medförde att              
ansvaret upplevdes krävande och komplicerat.  

Att ta ansvar 

Enligt Carlander et al. (2011b) tog närstående självmant ansvaret för att prioritera            
familjemedlemmens vård i livets slutskede. Carlander, Dahlberg-Blom, Hellström och         
Ternestedt (2011a) beskriver att det nya ansvaret närstående tog i den här situationen             
medförde en förändring i deras roll. Närstående ville bli huvudansvariga för vårdandet            
av familjemedlemmen i livets slutskede. Det ökade ansvaret påverkade deras personliga           
planering och liv när de inte ville lämna familjemedlemmen ensam hemma (Andersson,            
Ekwall, Hallberg & Edberg 2010). Mehta, Chan och Cohen (2014) samt Linderholm            
och Friedrichsen (2010) beskrev vidare att närstående frivilligt tog vårdgivarens roll och            
ansvar att behandla familjemedlemmens smärta. Janze och Henriksson (2014) visade att           
för vissa närstående var det mer självklart att ta fullt ansvar, även om den intima och                
personliga vården. Här kunde närstående se sjuksköterskan som en kompletterande          
person i vårdandet för att de hade svårt att överlämna ansvaret helt till sjuksköterskan.  

MOTSTRIDIGA KÄNSLOR 
Närstående upplevde motstridiga känslor när familjemedlemmen var i livets slutkede.          
Det var något nytt vilket fick dem att känna otillräckliga och skuld när de inte lyckads ta                 
hand om familjemedlemmen som de tänkte sig. Perioden var tuff för många närstående             
men efteråt upplevde vissa en känsla av stolthet och meningsfullhet med vad de gjorde. 

Känsla av otillräcklighet 

Carlsson (2010) beskrev att utmattningen hos närstående som vårdade en          
familjemedlem hemma i livets slutskede kunde orsaka brist på motivation vilket ledde            
till ökade känslor av otillräcklighet. Enligt Carlander et al. (2011a) samt Janze och             
Henriksson (2014) började känslan av otillräcklighet när ansvaret blev för stort och där             
det fanns kunskapsbrist. Mehta, Chan och Cohen (2014) samt Carlander et al. (2011b)             
påpekade att när närstående inte var förberedda inför den nya rollen resulterade det här i               
att självbilden ändrades och kände sig därför oförmögna samt otillräckliga att hantera            
familjemedlemmens tillstånd. Enligt Wallerstedt, Andershed och Benzein (2014) växte         
känslan av otillräcklighet ytterligare när de inte lyckades att ta hand om            
familjemedlemmen som de tänkte sig. Det fick dem att tro sig inte kunna vara den               
resurs familjemedlemmen behövde. Mohammed et al. (2018) redovisade att bristande          
samordning i vården samt frånvaro av god kommunikation mellan olika professioner i            
vården medförde att närstående fick ta på sig komplexa uppgifter utan att ha tillräcklig              
utbildning och kompetens. Det ledde till att känslan av otillräcklighet kunde infinna sig             
hos den närstående. Totman et al. (2015) påpekar att närstående kände otillräcklighet            
när de tänkte att de inte hade gjort tillräckligt för familjemedlemmen. De ifrågasatte sig              
själva om de hade utfört sina uppgifter i tillräcklig grad gentemot familjemedlemmen. 
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Känslan av skuld  

Andersson et al. (2010) påpekar att när känslan av otillräcklighet uppstod hos            
närstående kunde det resultera i en känsla av skuld, särskilt när det inte var möjligt att                
delta i vårdandet av familjemedlemmen. Där närstående var barnet till          
familjemedlemmen i livets slutskede upplevde de att de skulle återbetala det föräldrarna            
hade gjort under deras liv. Enligt Carlander et al. (2011b) hade ansvaret emellertid en              
nackdel, ofta växte det skuldkänslor hos närstående, särskilt när de förlorade kontrollen            
över situationen. Mohammed et al. (2018) påpekar att när närstående frågade efter hjälp             
eller när de fick extra hjälp från sjuksköterskan upplevde de skuldkänslor för att de inte               
hade klarat det själva. Carlander et al. (2011b) beskriver att den framtidsplanering som             
närstående hade, fick de skjuta fram på grund av skuldkänslorna de upplevde när             
familjemedlemmen var i slutfasen av sitt liv. 

Känsla av stolthet  

Linderholm och Friedrichsen (2010) samt Ward-Griffin, McWilliam och Oudshoorn         
(2012) påpekar att några närstående var stolta över att de har lyckats att vårda              
familjemedlemmen i livets slutskede vilket gav dem en positiv upplevelse trots att            
perioden var påfrestande och ansträngande. Det rådde en upprymd känsla över att vara             
där och visa medlidande för sina nära i den sista fasen av livet. Leow, Moon-Fai och                
Chan (2014) redovisar att känslan av stolthet medförde att närståendes livskvalitet var            
oförändrad före och efter när de bestämde att ta hand om deras nära i livets slutskede.                
Wallerstedt, Andershed och Benzein (2014) redovisar att närstående upplevde         
tillfredsställelse med vad de hade gjort för familjemedlemmen samt att de hade skapat             
en lugn atmosfär i hemmet vilket bidrog till att den familjemedlemmen i livets slutskede              
kunde tillbringa den sista perioden av sitt liv i harmoni. Enligt Linderholm och             
Friedrichsen (2010) uttryckte närstående att de inte skulle tveka att ta hand om             
familjemedlemmen i livets slutskede och om det behövdes skulle de göra det igen. 

Känslan av meningsfullhet 

Att kunna vara där i livet slutskede skapade en värdig och fredlig stund för närstående.               
Det gav en känsla av meningsfullhet även om de ibland upplevde den nya rollen              
stressande. De upplevde sig ha en viktig och central roll i familjemedlemmens vård             
vilket ansågs vara betydelsefull trots att sjuksköterskan var den som hade det slutliga             
ansvaret (Andersson et al. 2010). Totman et al. (2015) påpekar att vissa närstående             
upplevde meningsfullhet genom att reflektera över värdet och meningen av vad de            
gjorde för familjemedlemmen. Enligt Linderholm och Friedrichsen (2010) upplevde         
närstående att vårdande av en familjemedlem var en meningsfull uppgift och att det var              
där de upptäckte sin egen känslomässiga styrka och fysiska förmåga att hantera vård.             
Dessutom ansåg de att det var som en gåva att dela deras sista månader i livet.                
Ward-Griffin, McWilliam och Oudshoorn (2012) påpekar att det fanns stunder där           
närstående upplevde att utförandet av att ta hand om familjemedlemmen inte vara lika             
meningsfullt. Det undergrävde den naturliga motivationen närstående hade i början för           
att ta hand om familjemedlemmen.  
 
Närstående som upplevde meningsfullhet med slutskedet, upplevde samtidigt stunder av          
andlig betydelse och tacksamhet (Totman et al. 2015). Man kunde se en förbättring av              
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närståendes andliga relaterade interaktioner samt en ökning av närståendes medvetenhet          
om en inre mening och en känsla av anslutning till ett högre väsen exempelvis Gud               
(Leow, Moon-Fai & Chan 2014). 

EN OSYNLIG TILLVARO 
Närståendes intresse, behov samt privata liv blev osynliga eftersom de fokuserade bara            
på familjemedlemmens behov och värld och fick åsidosätta sina egna. Närstående kände            
sig ensamma och behovet av att bli sedd av sjuksköterskan växte. 

Att åsidosätta sina egna behov 

Närstående fokuserade fullständigt på sin nära i livets slutskede, deras behov och            
önskemål samt anpassade sina vardagsliv efter den nya situationen. Deras yrke,           
aktiviteter samt fritidsintresse som de tidigare brukade njuta av lade de åt sidan eftersom              
de ville spendera så mycket tid som möjligt med familjemedlemmen (Andersson et al.             
2010; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). Ward-Griffin, McWilliam och         
Oudshoorn (2012) menar att det krävs att närstående prioriterar patientens behov före            
sina egna för att kunna ge en långvarig vård i livets slutskede. Det medförde att               
närstående upplevde att deras egna behov kunde vänta då dessa inte ansågs vara             
prioriterat.  
 
Det personliga utrymmet hos närstående minskade och de uttryckte att det ibland var             
svårt att skilja sina egna erfarenheter från den sjuka familjemedlemmens erfarenheter.           
När de pratade om det dagliga livet upplevde de att den sjuke familjemedlemmens             
känslor var i fokus. Om närståendes behov och önskemål kom i konflikt med             
familjemedlemmen i livets slutskede, var det dennes önskemål som uppfylldes i           
slutändan (Carlander et al. 2011a). Enligt Andersson et al. (2010) samt Janze och             
Henriksson (2014) var det svårt för närstående att uppnå sina basala behov som att              
slappna av eller få oavbruten sömn på grund av deras näras behov. Janze och              
Henriksson (2014) beskriver vidare att det fanns stunder där närstående undvek att ställa             
frågor som gällde sin näras tillstånd eftersom de tänkte att det här kunde anses              
kränkande för deras nära i livets slutskede.  

Ensamhet  

Närstående kunde uppleva ensamhet när sjuksköterskan ignorerade deras problem, oro          
och roll som vårdare (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012; Carlander et al.            
2011a). För att inte påverka familjemedlemmen dolde närstående sina negativa känslor           
för sjuksköterskan och andra familjemedlemmar vilket också kunde resultera i en           
upplevelse av att vara ensam. Känslan av ensamhet och isolation förstärktes när            
närstående inte kunde åsidosätta tid med andra personer än familjemedlemmen i livets            
slutskede. Ibland behövde de tid för sig själva och att umgås med andra människor. Ofta               
medförde situationen att det inte var möjligt (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn           
2012). När närstående inte fick det stöd som de behövde från sjuksköterskan medförde             
det att de kände sig ensamma med ansvaret (Totman et al. 2015). Andersson et al.               
(2010) belyser att närstående upplevde ensamhet och isolation eftersom de alltid           
önskade vara tillgängliga för familjemedlemmen. 
 
Känslan av ensamhet förstärktes hos närstående då de själva kände sig utanför vården.             
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Närstående lämnade ofta sjuksköterskan själv med familjemedlemmen då närstående         
trodde att de inte tillhörde vårdandet utan att det endast var familjemedlemmen som             
gjorde det (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). När tankar om att           
familjemedlemmen snart skulle avlida väcktes känslan av ensamhet vilket förstärktes          
ytterligare i perioden efter döden även om de hade andra människor runt sig då              
(Linderholm & Friedrichsen 2010). 

Inte bli sedd 

Linderholm och Friedrichsen (2010) samt Mohammed et al. (2018) beskriver att vissa            
närstående upplevde att de blev ignorerade och osynliga för sjuksköterskan. Brazil,           
Bainbridge, Ploeg, Krueger, Taniguchi och Marshall (2012) hänvisar att sjuksköterskan          
inte var tillgängliga alla tider som behövdes då arbetstiderna var begränsade och att de              
inte fick tillräckligt med stöd utanför ordinarie arbetstider. Enligt Mehta et al. (2014)             
fick närstående inte möjligheten att uttrycka behov, känslor eller att få den            
informationen som behövdes från sjuksköterskan. Linderholm och Friedrichsen (2010)         
påpekar vidare att närstående upplevde svårigheter när sjuksköterskan inte identifierade          
bristen på kunskap och osäkerhet. Sjuksköterskan upplevdes bara fokusera på patienten           
och inte närståendes känslor och upplevelser. När döden närmade sig minskade stödet            
till familjemedlemmen i den sista fasen vilket inte hjälpte närstående att bli mer sedda.              
Närstående uttryckte att sjuksköterskan hade brutit löftet om att stödja dem när            
situationen försämrades i den sista fasen. Anledningen var bristfällig information om           
vad vården kunde erbjuda till närstående i den sista fasen av patientens liv vilket              
orsakade att närstående kände sig osynliga och inte blev sedda av vården. Andersson et              
al. (2010) beskriver att känslan av osynlighet förstärktes när närståendes hälsa inte blev             
sedd av vänner och andra familjemedlemmar, exempelvis när vänner inte erbjöd hjälp            
och stöd eller inte lagt in tid för dem. 

Behov av att bli sedd 

För att minska och lindra närståendes isolering i situationen behövde sjuksköterskan           
visa dem uppmärksamhet genom att se deras uppgifter och ansvar och inte bara             
fokusera på patientens behov (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012; Totman et           
al. 2015). En tröstande känsla växte under dialogen då sjuksköterskan visade empati och             
anpassbarhet med att sitta ner och prata med närstående (Lundberg, Olsson & Fürst             
2013; Mohammed et al. 2018). När sjuksköterskan eftersträvade att också fokusera på            
och stödja närstående bidrog det till en ökad värdighet och självkänsla hos dem. När              
närstående fick muntlig och skriftlig information bidrog även det till en ökad            
självsäkerhet samt att de kunde bekräfta sina kunskaper (Lundberg, Olsson & Fürst            
2013). Andersson et al. (2010) understryker att när närstående fick anpassat stöd från             
sjuksköterskan utmynnade det i att närstående kände sig trygga och bättre kunde ge             
hjälp och vård till sin nära i livets slutskede. Linderholm och Friedrichsen (2010) visar              
att sjuksköterskan var där för närstående och visade medmänsklighet och hängivenhet           
för närståendes roll. När relationen var baserad på öppenhet och lyhördhet fick            
närstående möjlighet att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter och kände sig           
därigenom sedda. Genom en vårdande relation mellan närstående och sjuksköterskan          
kunde de uppleva sig involverade i vårdandet av sin familjemedlem. Enligt Leow et al.              
(2014) var stödet från andra familjemedlemmar och vänner också viktigt för närstående.            
De som fick mer socialt stöd och blev sedda av andra vänner och familjemedlemmar              
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mådde bättre för att de fick hjälp med att lindra stress, slappna av samt bli tröstade.                
Överlag fick närstående mest stöd från vänner men många upplevde också stöd från             
syskon eller sina barn.  

LEVA I NÄRHET AV DÖDEN 
Närstående upplevde svårigheter när familjemedlemmen var i livets slutskede. Det          
uppstod tankar om döden vilket var skrämmande och ledde till att de ville förstå vad               
som händer när man dör.  

Möta tankar om döden 

Närstående upplevde svårighet när de kom till att tänka på döden eftersom det var något               
nytt i deras liv. Rädslan att vårda i livets slutskede kunde hindra närstående att ta hand                
om en döende person ensam (Wallerstedt, Andershed & Benzein 2014). Att förbereda            
sig för att ta hand om en familjemedlem i livets slutskede innebar också att bli medveten                
om döden. Den här medvetenheten fanns ständigt i bakhuvudet och upplevdes som            
skrämmande (Janze & Henriksson 2014). Enligt Andersson et al. (2010) var närstående            
ständigt förberedda på att döden kunde inträffa även om tankarna varierade i intensitet             
och berodde på familjemedlemmens tillstånd. Medvetenheten om döden bearbetades         
och kändes gradvis som ett mindre hot över tid särskilt under perioder då sjukdomen var               
mer stabil. Dödstankar var mer framträdande när den döende familjemedlemmen hade           
perioder med ytterligare symptom. Dödstankar var också mer frekventa under perioder           
då närstående kände sig mer stressade eller oroliga. Andersson et al. (2010) samt             
Totman et al. (2015) belyser att för vissa närstående väcktes också tankar om sin egen               
död, de upplevde att döden kom nära. De väntade på att tiden ska komma men för vissa                 
var det första gången som döden hade upplevts så nära. När döden närmade sig              
upplevde närstående att döden skulle kunna vara en lättnad och frihet för den sjuke från               
lidande i den sista fasen. Janze och Henriksson (2014) påpekar att närstående upplevde             
att de konfronterades med existentiella frågor och tankar om döden samtidig som den             
dagliga kampen att normalisera vardagslivet fortsatte.  

Vill förstå döden  

När tankar om döden trädde fram letade närstående efter dödliga symptom som kunde             
vara tecken på att döden närmade sig när de såg förändringar i familjemedlemmens             
kropp. Närstående upplevde att sjuksköterskan inte hade tid att prata om döden och att              
de själva saknade tillräckliga kunskaper om det (Mohammed et al. 2018). Närstående            
försökte hitta svar på sina frågor från olika källor och därigenom öka sina kunskaper.              
De flesta närstående önskade få mer information om dödens process i hemmet eftersom             
de aldrig hade varit med om en sådan situation. De sökte informationen om sjukdomen,              
symptom, behandlingar samt biverkningar på internet (Janze & Henriksson 2014).          
Enligt Carlander et al. (2011b) var det ofta en kamp för att hitta ord och att prata om                  
döden. Vissa närstående ansåg att döden var en komplicerad och sorglig process, för             
känslomässig för att sätta ord på. Att hitta ord och bryta en oönskad tystnad var en                
energikrävande uppgift. Vissa närstående hittade en lösning genom att börja prata om            
och normalisera döden samtidigt som planerade för framtiden i familjen för att skapa en              
förståelse för döden. Ett sätt som hjälpte de många var att prata om döden och               
framtiden.  
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ATT VARA NÄRVARANDE 
Närstående ville spendera så mycket tid som möjligt med familjemedlemmen då deras            
tid ihop var begränsad. Att leva i nuet var det viktigaste och planeringar för framtiden               
fick skjutas upp. 

Vilja att vara nära 

Ward-Griffin, McWilliam och Oudshoorn (2012) påpekar att närstående satte ett högt           
värde på sina relationer med familjemedlemmen i livets slutskede, särskilt när deras tid             
tillsammans var begränsad. De ville ständigt vara tillgängliga vilket medförde att           
närstående fick sitta vak och ha tillsyn över hur tillståndet försämrades. Andersson et al.              
(2010) menar att även om det var de själva som i stor utsträckning valde hur mycket de                 
var tillgängliga var det både fysisk och psykisk krävande för dem. Ward-Griffin,            
McWilliam och Oudshoorn (2012) beskriver vidare, trots att närstående bevittnat de           
försämrade effekterna av sjukdomen, beskrev de vikten av att vilja vara nära            
familjemedlemmen både fysiskt och känslomässigt. Närstående uttryckte att de vill          
spendera så mycket kvalitetstid som de kunde med sin nära. De kände sig lyckliga att de                
hade fått den här tiden tillsammans och att de kunde prata om saker och delta i                
aktiviteter av ömsesidigt intresse. Carlander et al. (2011b) beskriver att det enda            
närstående visste var att de måste hitta så mycket tid som möjligt tillsammans.  

Leva i nuet 

Carlander et al. (2011b) samt Totman et al. (2015) påpekar att planeringen för framtiden              
inte var aktuell och att leva i nuet var prioriteten under familjemedlemmens sista tid i               
livet. Om närstående och familjemedlemmen hade problem med varandra upplevde          
närstående att problemet lättast kunde lösas genom att ta det direkt utan fördröjning.             
Alla försökte njuta av tiden som de tillbringade med varandra. Andersson et al. (2010)              
beskriver att livet blev mer värdefullt för närstående eftersom de inte visste hur             
framtiden kommer se ut. Carlander et al. (2011b) påpekar att både den döende personen              
och närstående beskrev hur den akuta medvetenheten om tid skapade nya betydelser av             
framtiden, nutiden och det förflutna. Tidens karaktär förändrades, den upplevdes som           
obestämbar, nuet slutade aldrig och det förflutna sågs i ett annat ljus. Vardagen med en               
livshotande sjukdom inkluderade ofta kamp och utmaningar. Samtidigt strävade de efter           
att definiera vad som ansågs viktigt i nuet och i framtiden. Fokusera på nuet och               
uppskatta enkla saker i livet var en lösning för att undvika att tänka för mycket på sin                 
näras död och den omedelbara framtiden. Enligt Janez och Henriksson (2014) är det             
onödigt att tänka på eller förbereda sig för en avlägsen framtid eftersom det kunde leda               
till att man förutsåg problem vilket blev distraherade från att leva i nuet.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa närståendes upplevelse av att vårda en familjemedlem            
hemma i livets slutskede. Relevanta databaser som Cinahl, Pubmed och Medline           
användes och utgicks ifrån för att förstärka studiens resultat och trovärdighet. Pubmed            
och Cinahl är de mest användbara databaserna när det gäller omvårdnadsforskning           
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(Polit & Beck 2010, ss. 174-179). Anledningen till att endast en artikel var från Pubmed               
databasen var för att de flesta artiklarna som hittades där var medicinska samt inte              
passande i relation till studiens syfte. Resultatet från Cinahl och Medline databaserna            
var mer passande och hade mer vårdvetenskapliga artiklar som föll i linje med studiens              
syfte.  

Förförståelse kring ämnet diskuterades innan studien påbörjades. Enligt Polit och Beck           
(2010, s. 156) innebar trovärdighet samt bekräftelsebarhet att studien skulle representera           
undersökningsgruppens upplevelse och inte påverkas av författarens egen förförståelse.         
Författarna hade som förförståelse att närstående endast upplever negativa upplevelser          
med att vårda en familjemedlem hemma i livets slutskede och känner sig ensam i sin               
roll. Författarna hade ett självkritiskt sätt och var medvetna om sin egen förförståelse             
vilket var en viktig del för ett oberoende resultat. Alla upplevelser reflekterades kring             
oavsett om de var positiva eller negativa. Det bestämdes att alla artiklar skulle läsas              
tillsammans för att inte riskera någon missuppfattning och misstolkning. Fördelen med           
det var att båda författarna fick en bättre bild av hela materialet vilket bidrog till               
gemensamma diskussioner och reflektioner mellan författarna om alla delar av studien.  

De valda artiklarna hade genomförts i Sverige, Kanada, Singapore och Storbritannien.           
Dessa områden valdes för att länderna bedöms ha liknande sjukvård som Sverige, vilket             
vi anser bidra till studiens överförbarhet. Överförbarhet och trovärdighet handlar om hur            
och i vilken utsträckning resultatet i en studie kunde överföras till olika situationer eller              
grupper (Polit & Beck 2010, ss. 551,570). Kulturen och vårdinsatser har en direkt             
relation med hur närstående upplever att vårda en familjemedlem hemma i livets            
slutskede. I vissa länder får närstående ta på sig hela ansvaret utan insatser från              
hemsjukvården för att den helt enkelt inte existerar där eller det är en del av deras kultur                 
och skyldighet. I vissa kulturer är det hela familjen och vänner som hjälps åt för att                
vårda en familjemedlem som drabbats av en sjukdom i hemmet. Närståendes upplevelse            
skulle därför se annorlunda ut och inte vara fullt ut överförbara eller trovärdiga med hur               
det ser ut i Sverige.  

Artiklarna som användes hade familjemedlemmen i livets slutskede med olika diagnoser           
som cancer, demens eller andra sjukdomar. Anledningen till det var för att fokus skulle              
ligga på närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem hemma i livets            
slutskede och inte vilken typ av sjukdomen familjemedlemmen hade drabbats av. Olika            
sjukdomar kan ha olika symtom och det här kan påverka närståendes upplevelse på             
olika sätt. Närståendes upplevelse blir även mer rik då det finns inslag av fler              
sjukdomar. Det här ger en bättre insyn och är mer representativ för hur den verkliga               
upplevelsen är för närstående. 

En kvalitativ studie med individuella intervjuer skulle vara ett logiskt val för en sådan              
här studie som har närståendes upplevelse i fokus. Polit och Beck (2010, ss. 148)              
beskriver att det bästa sättet för att forska om människors upplevelser är att intervjua              
deltagarna. Undersökningsgruppen, närstående som vårdar en familjemedlem i livets         
slutskede, kan vara sårbara och känsliga på grund av att de har förlorat eller de kommer                
förlora en familjemedlem. Därför behövs tillräcklig med tid och kompetens för att skapa             
förtroende och en relation med de närstående för att datan ska kunna vara tillförlitlig.              
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Samtidigt fanns det redan tillräckligt med intervjubaserad forskning vilket gör det mer            
givande att sammanställa de befintliga forskningarna än att intervjua 10 personer igen.  

Resultatdiskussion 
Att möta ansvar 

Av resultatet framgår att vissa närstående upplevde en självklarhet i att ta hand om en               
familjemedlem i livets slutskede. De tog själva beslut om att ta hela ansvaret för en               
annan människa vilket kan ses som att det grundar sig i kärlek till en annan människa.                
Fredriksson och Eriksson (2003) förstärker det och menar att Caritas och kärlek            
motiverar en människa att vilja ta hand om en annan människa. Detta var viktigt för               
närstående för att kunna fortsätta ta hand om sin familjemedlem trots alla påfrestningar.             
Vidare beskriver Lévinas (1993) att människor upplever en skyldighet att ta ansvaret            
oavsett om man kan klara det ansvaret eller inte. Även om närstående tar ansvaret              
frivilligt måste sjuksköterskor vara tillgängliga så att närstående får stöd för att hantera             
situationen. 

Dock kunde närstående ibland också känna sig tvungna att ta ansvaret och att det inte               
var deras val (Rhodes & Shaw 1999). Fredriksson och Eriksson (2003) bekräftar det och              
beskriver vidare för att kunna prata om en moraliskt ansvarsfull person förutsätts            
autonomi. Att själva människan har möjlighet att kunna bestämma över sina handlingar            
leder till att de lättare kan kontrollera situationer och utföra ansvaret på ett bättre sätt               
trots alla de ändringarna som sker i deras liv. Rhodes och Shaw (1999) förtydligar att ta                
hand om en annan människa i sista fasen av livet i sig kanske inte innebär permanenta                
förändringar i livsstil och livsrytmen. Likväl kan det medföra tillfälliga förändringar,           
som att ge upp arbetet, sociala relationer och fritidsaktiviteter, eller förändringar i            
livsmiljön. Det här kan påverka livskvaliteten samt hälsan hos närstående både psykisk            
och fysisk vilket är något som skulle kunna förebyggas av sjuksköterskor. Närståendes            
sömnkvalitet var något som vanligt påverkades och kunde leda till ännu mer lidande.             
Det här tydliggörs av Hearson, McClement, McMillan och Harlos (2011) som påpekar            
att rummet och sovplatsen ändrades där närstående var tvungen att sova i närheten av              
familjemedlemmen, vilket påverkade sömnrutiner samt sömnkvaliteten. 

Det är viktigt att sjuksköterskor identifierar dessa svårigheter hos närstående för att            
förebygga ohälsa och lidande hos dem. Akyar, Dionne-Odom, Munevver och Bakitas           
(2019) påpekar att sjuksköterskor ska identifiera svagheter som närstående upplever          
med det nya ansvaret och försöka stödja de på individuellt anpassade sätt. När             
närstående fick psykologiskt stöd och relevant information upplevde de att ansvaret var            
mer hanterbart. Oavsett vart man är i livet behövs någon form av stöd och när de tar på                  
sig ansvaret av att vårda en familjemedlem behöver de mer av det. Vissa behöver              
psykologiskt stöd, andra behöver hjälp med att försöka bevara deras tidigare livsrutiner            
vilket skulle ge en viss kontroll.  

Motstridiga känslor  

Resultatet visar att vårda en familjemedlem i livets slutskede kunde väcka olika känslor             
hos närstående på samma gång. Vissa stunder kände de sig otillräckliga och andra i              
skuld i den nya rollen men samtidigt vet de hur meningsfull deras handling kan vara.               
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Det bekräftas av Akyar et al. (2019) som beskriver att nästan alla närstående fick en               
känsla av tillfredsställelse med att vårda sin familjemedlem och beskrev upplevelsen           
som ”naturlig” och ”fredlig” utförd med tillgivenhet och kärlek. Många ansåg ansvaret            
som en helig handling vilket grundar sig i deras familj och deras religiösa skyldigheter              
gentemot Gud. Människor söker alltid efter en mening i olika händelser och situationer i              
livet. Oavsett vad det är, är det viktigaste att det hjälper en igen situationer. Meningen är                
ett motiv till alla handlingar som människor gör under sitt liv.  

Enligt Antonovsky (1993) har de människor som upplever meningsfullhet i          
svårhanterbara situationer lättare att hantera liknande situationer senare. Antonovsky         
beskriver vidare att det finns generella motståndsresurser såsom ekonomiska,         
självförtroende, kulturella och sociala stöd som kan vara en lösning för att hantera             
stressiga situationer. I resultatet framkom det att närstående inte ångrade sig att de hade              
tagit ansvaret av deras näras vård. Det här var på grund av att de hittade positivitet i den                  
handlingen även om det var svårt och stressig situation. Enligt Yalom (1980, s. 422)              
strävar människan efter mening. Att leva utan mening provocerar människor och man            
söker meningen för att det anses vara nödvändig för att fortsätta med livet.             
Sjuksköterskor måste därför stödja närstående att hitta mening med den nya rollen för             
att kunna fortsätta med deras ansvar. Om närstående hittade stora generella           
motståndsresurser kunde de lättare hantera situationen och även bevara meningen av           
handlingen, att ta hand om den familjemedlemmen. Det här ökade i sin tur närståendes              
hälsa och välbefinnande vilket också bekräftas av Akyar et al. (2019). Dessutom Akyar             
et al. (2019) menar att när närstående klarade att hantera det meningsfulla ansvaret och              
lyckades att hantera den svåra situationen upplevde de en känsla av stolthet och             
välbefinnande. 

Från resultatet framkom det att brist på stöd och information från sjuksköterskor ledde             
till att närstående kände sig otillräcklig och kunde därmed inte vara en resurs för              
familjemedlemmen. Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) bekräftar att det är vanligt           
för närstående att känna skuld och otillräcklighet. Det ledde ofta många gånger till att              
närstående kände sig maktlösa och tappade kontrollen över sin livssituation. Närstående           
har en inre kamp med olika känslor samtidigt och för att minska de negativa känslorna               
behöver de stöd från både sjuksköterskan och sociala nätverket. Det här skulle kunna             
förebyggas med hjälp av stöd och förberedelse från sjuksköterskan men det är något             
närstående inte alltid fick. Baserat på resultatet är det något som de behöver och skulle               
förbättra vården för både patienten och för familjemedlemmen. Brobäck och Berterö           
(2003) visar även att deras kunskaper inte efterfrågas och de inte blev delaktiga av              
sjuksköterskan, trots att de känner den sjuke bäst. Skulle de bli mer delaktiga i              
vårdandet skulle potentiellt känslan av otillräcklighet att minska och ansvaret som var            
svårt att hantera skulle bli lättare.  

Om närstående hade mer stöd från sjuksköterskan var det möjligt att lindra tidigare             
upplevelser av otillräcklighet och skuld hos närstående (Munck, Fridlund & Mårtensson           
2008). Pasek, Dezbska och Wojtyna (2017) förstärker det här i sin studie att nästan alla               
närstående som hade fått tillräckligt socialt stöd ökade känslan av sammanhang hos de             
och kunde hantera situationen på ett bättre sätt. Delaktighet är viktigt för närstående då              
de kunde bli mer involverade i vården. Med hjälp av en sjuksköterska som är tillgänglig               
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för dem kunde de hantera ansvaret och uppgiften bättre. Det ökade deras kunskap och              
självförtroende vilket medför till en säkrare vård för familjemedlemmen i livets           
slutsskede. Stromberg (2000) samt Beck-Friis och Strang (2005) förtydligar att stödet           
och delaktighet ökar kraften hos närstående vilket ger mer stöd familjemedlemmen. Det            
här kan minska lidandet både för närstående och familjemedlemmen i livets slutskede            
eftersom närstående har en stor påverkan och roll i vården. Genom att göra de delaktig               
och ge stödet som de behöver för att utföra vården i hemmet på ett säkert sätt bidrar det                  
till en utveckling av vården och att den palliativa vården når målet, en ökad livskvalitet               
hos patienten. Detta stärks utav Kellett och Mannion (1999) som beskriver att känslan             
av delaktighet i vården gör att närstående skapar mening i det ansvar de har. Dessutom               
leder det till en utveckling i ansvaret vilket i sin tur kan bidra till att närstående utföra                 
vårdandet på ett strukturerat sätt. Det här stärker patientens självförtroende och leder            
dem till att tro att de kunde ha kontroll över situationen.  

En osynlig tillvaro 

Resultatet visade att närstående fick sätta sina egna behov åt sidan då det inte var               
prioriterat i den nya situationen. Det här stärks även av Dahlborg Lyckhage och Lindahl              
(2013) som beskriver situationen för närstående att det är som att leva i en parentes där                
ensamhet och känslan av att vara åsidosatt styrde närståendes tankar. Livet som de             
tidigare hade byggt upp föll samman och ett tillstånd mellan det gamla och närståendes              
nya liv manifesterade sig i vardagen. Ensamheten de upplevde kunde i sin tur leda till               
andra hälsokonsekvenser som depression, sömnlöshet eller koncentrationssvårigheter       
(Linderholm & Friedrichsen 2010). Det här är ett problem som skulle kunna avhjälpas             
om närstående blev sedda i vården och fick hjälp under processens gång. Resultatet             
visar att närstående inte alltid blev sedda och blev bortprioriterad och då blev deras              
behov dolt vilket även Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) bekräftar. Enligt           
Dahlberg och Segesten (2010, s.78) kan ensamheten även kännas lättare om man känner             
meningsfulla sammanhang. Strävan efter gemenskap i en situation som närstående          
befinner sig i, är viktigt. Inte bara för att ha någon bredvid men det kan även ge styrka                  
att klara sin ensamhet lättare. Det finns en strävan hos människan efter mening i livet               
vilket kan kopplas till existens och människorna omkring. 

När närstående blev sedda och fick stöd upplevde de en ökad självsäkerhet och kände              
sig trygga vilket ledde till att de bättre kunde hjälpa sin familjemedlem i livets              
slutskede. Som togs upp tidigare har kommunerna en skyldighet att erbjuda hjälp och             
stöd till närstående (SFS 2001:453). Som resultatet visar finns det fall där närstående             
inte får tillräckligt stöd vilket indikerar att kommunerna inte ger närstående stödet de             
behöver eller att de som ska tillämpa det inte gör det på rätt sätt. Peacock, Duggleby och                 
Koop (2014) beskriver att religion skulle kunna vara ett alternativ till närstående som             
inte får tillräckligt med stöd. Stöd och styrka från kyrkan, genom böner och omtanke              
skulle minska risken med ensamhet och isolering när de inte får tillräckligt med stöd              
från sjuksköterskan. 

Leva i närhet av döden  

I resultatet kom det fram att närstående som vårdade en familjemedlem i livets slutskede              
upplevde existentiella frågor när döden började närma sig. Det medförde att närstående            
hade svårt att uttrycka sina känslor och frågor om döden. Medvetenheten om döden blev              
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därmed skrämmande. Det här förstärks upp av Marcus och Mott (2014) som menar att              
förberedelse för att ta hand om en familjemedlem i livets slutskede innebar att bli              
medveten om döden. Den medvetenheten fanns i bakhuvudet och vilket fick dem att             
upplevda känslan som hotande. Dessutom överensstämmer det med Sand och Strang           
(2006) sjukdomens verklighet hade överfört döden från att vara något abstrakt om            
andra, till något verkligt, konkret och mycket relevant. Känslan av att tänka på döden              
kan vara skrämmande för många vilket innebär att de behöver tänka på något de tidigare               
inte har behövt tänka på. Att prata om döden blev helt plötsligt ännu svårare och kan                
öka isoleringen eller ensamheten de kände tidigare. Det är ett problem Sand och Strang              
(2006) tar upp och beskriver att upplevelsen av existentiell ensamhet ofta var relaterade             
till svårigheter att sätta ord på sina känslor och upplevelser. För närstående är det därför               
extra viktigt att öppna upp sig även om det är svårt. Närstående behöver inte prata om                
allting men att försöka minska sin isolering är det första steget för att må bättre. 

Resultatet visade att när patientens symtom förvärras och döden uppfattades som nära,            
började närstående tänka på sin egen död. Det här förstärks av Sand och Strang (2006)               
som beskriver att då närstående såg olika symtom i den familjemedlemmens kropp            
såsom att inte kunna äta och dricka påverkade det deras tankar om döden. Närstående              
började då att reflektera över dödens process och började ställa existentiella frågor. Hela             
döds process ledde till att närstående speglade situationen med deras egen död. Det här              
medförde till att de inte vågade prata om det existentiella varken med            
familjemedlemmen eller sjuksköterskor. Vilken i sin tur bidrog till att närståendes bild            
om döden blev ännu mer komplicerad och sorlig. Förutom att möta förlusten av en              
familjemedlem kan närstående hotas de med förlust av viktiga mål, värderingar, roller            
och andra övertygelser i livet. Möten med döden kan vara en "uppvaknande upplevelse"             
i en tid med existentiellt lidande. Enligt Arman (2015, s.85) ligger det existentiella             
lidandet nära det andliga lidandet och berör stora livsfrågor som väcker tankar om livet              
och döden. Även i det området behöver närstående stöd av sjuksköterskan och det är              
viktig att sjuksköterskan beaktar närstående och patientens existentiella behov även om           
de ofta undviker att prata om det området.  

Resultaten visar även att brist på kunskap hos närstående ledde till att de själva uppsökte               
information om sjukdomen, symtom och vad som händer när döden närmar sig. Det här              
förstärks av Anderson, Bloch, Armstrong, Stone och Low (2019) som redovisar att            
nästan alla närstående som vårdade en familjemedlem hemma i livets slutskede hade            
behov att få information och diskutera kring när livet går mot sitt slut. Men samtidigt ser                
vi att i allmänhet undvek både sjuksköterskor och närstående att diskutera om döden             
och det existentiella trots att behovet fanns hos närstående (SOU 2001:6). Som nämndes             
tidigare, enligt Socialstyrelse (2006) handlar den tredje hörnstenen om att det ska finnas             
en tillräcklig kommunikation mellan patient, närstående och sjuksköterskor. Om         
närstående hade blivit informerade om sjukdomen, annorlunda symtom och         
biverkningar, hade både patienten och närstående kunnat känna trygghet och förbereda.           
Sådan information skulle ha varit användbar när de tvingas hantera svåra situationer i             
hemmet. Dessutom kan uppföljningssamtal med närstående efter familjemedlemmens        
död behövas eftersom vissa levde med frågor som de aldrig fick besvarade tidigare             
(SOU 2001:6). Detta bekräftas även av Rhodes och Shaw (1999) som poängterar att             
uppföljningssamtal med närstående kunde fungera som ett sätt att identifiera de problem            

18 
 



 

som uppstod vid förlusten av en familjemedlem. Tidig intervention kan hjälpa till att             
förhindra utvecklingen av allvarligare problem senare hos närstående vilket kan          
förebygga att närstående själva blir patient i framtiden.  

Att vara närvarande 

Resultatet visar att närstående sätter högt värde i att vara närvarande och vaka över              
familjemedlemmen. Närstående och familjemedlemmen visste inte hur lång tid de hade           
kvar tillsammans och ville därmed ta vara på den. Peacock, Duggleby och Koop (2014)              
förstärker det här och menar att närstående kände ett behov att vara fysiskt närvarande              
för familjemedlemmen i livets slutskede. Det här fysiska behovet gav upphov till            
komplementet att vara närvarande. Närstående lever med andra ord i ovisshet och har             
svårt att göra något annat än att vara jämte familjemedlemmen. Närstående visste            
exempelvis inte när det är dags att säga adjö vilket gjorde att de behövde vaka över                
familjemedlemmen. Det gjorde närstående för att visa sin kärlek till familjemedlemmen           
även om det skapade oro eller ångest (Fridh 2017, ss. 430,432). Det förstärks även av               
Zapart, Kenny, Hall, Servis och Wiley (2007) som belyser oron närstående känner inför             
framtiden. Att vaka, vara där varje minut i livet slutskede, spenderade all tid närstående              
kunde och tar tröst i det vetandes att de var där.  

Viljan att vara närvarande var både fysiskt och psykiskt påfrestande för närstående. Det             
här bekräftas även av Hearson et al. (2011) med temat “sova med ett öga öppet”.               
Hearson et al. (2011) skriver att närstående kunde klara sig med mindre sömn och              
kunde vid ett senare tillfälle åter ta sömn förlusten. Bristen på sömn ledde till fysiska               
konsekvenser och även problem som utmattning. Psykologiska problem med irritation          
och nedstämdhet var vanligt det med. Sömnbristen som orsakas av vakandet i livet             
slutskede är en konsekvens närstående gladeligen tar för att vara närvarande så mycket             
som möjligt. Den psykologiska effekten av att veta att man inte var där skulle vara               
betydligt större. 

Att leva i nuet blev ännu viktigare i livets slutskede, man visste inte vad som skulle                
hända i framtiden och såg därför livet och tiden som mer värdefullt. Tiden tillsammans              
är viktig men tiden är i sig ingen verklig process, utan det är i relation till andra saker vi                   
får en tidsuppfattning (Merleau-Ponty 2002). Det är därför svårt för närstående att            
fokusera på framtiden för att de helt enkelt inte har en relation till framtiden. Med ett                
sådant perspektiv blir det klart varför det är viktigt att fokusera på nuet då relationerna               
som finns med saker och ting är okänt. 

Döden var inte något närstående ville tänka på för att försöka leva så normalt som               
möjligt. Det här förstärks av Brown, Johnston och Östlund (2011) som menar att             
människan ska fokusera på problemen som finns nu och inte morgondagens problem.            
För familjemedlemmen finns kanske inte problemet imorgon vilket gör att det inte finns             
någon mening att lägga tid på det. Att planera något som inte kanske händer är inte sunt,                 
varken för närstående till familjemedlemmen eller familjemedlemmen själv. Med det är           
det bästa närstående kan göra i livets slutskede att leva så bra de kan och ta en dag i                   
taget.  

Familjemedlemmen ville inte höra om döden och försökte tänka på det så lite som              
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möjligt för att leva så normalt som möjligt. Trots sjukdom vill man uppleva hälsa och               
välbefinnande vilket går i linje med Erikssons (1984, s.29) teori. Det är först när              
sjukdomen är på en uppskattar sin hälsa, annars tas det för givet. Även om den sjuka                
familjemedlemmen vill leva så gott han eller hon kan, kan det vara svårt för den               
närstående att göra detsamma. Som togs upp tidigare kan vaka vara krävande vilket             
innebär att som närstående inte kan leva i nuet. 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Sjuksköterskan behöver vara medveten om vad hållbar utveckling innebär men även hur            
man ska jobba utifrån det för att minska konsekvenser för patientens och närståendes             
lidande (Sandman & Kjellström 2013, ss. 339-340). För att skapa en hållbar utveckling             
hos närstående krävs stöd och hjälp från både kommuner och andra parter.            
Kommunerna har en förpliktelse att få närstående vara delaktiga inom vården samt            
erbjuda anpassat stöd till närstående (SFS 2001:453). Studien fokuserar på att belysa            
närståendes upplevelse av att vårda en familjemedlem hemma i livets slutskede.           
Forskning i det här området kan öka kunskap hos sjuksköterskan för att bättre förstå              
närståendes upplevelse samt hitta strategier för att öka välbefinnande hos närstående.           
Det här bidrar till att antalet vårdplatser på sjukhuset minskas vilket leder till att              
patienter i akuta situationen vårdas i tid. Att ha närstående i fokus kan bidra till en                
minskad risk att de själva blir patienter och söker vård i framtiden. 

SLUTSATS 

Att förstå närståendes upplevelse av att vårda en familjemedlem bidrar till att            
sjuksköterskan lättare kan identifiera närståendes behov i den nya rollen.          
Sjuksköterskan måste ha tillräckligt med kunskap och kompetens för att skapa en            
relation med närstående och stödja dem under familjemedlemmens sjukdomsprocess         
men även efter att familjemedlemmen har avlidit. I många fall blev närstående            
utlämnade i sin roll utan stöd och hjälp från sjuksköterskan vilket är något de kan               
förhindra. Sjuksköterskan måste räkna med det i deras roll, bekräfta närstående, hjälpa            
dem att inte känna skuld, otillräcklighet, förberedda dem i deras roll samt stödja dem att               
hitta meningen med det de gör. Men även lyssna på närståendes behov genom att prata               
om deras existens och att stödja närstående som vill vaka över sina nära för att behålla                
livskvaliteten på en hög nivå. För att uppnå det här måste det finnas ytterligare              
utbildningar om det specifika området för att stödja sjuksköterskan i sitt professionella            
yrke. Dessutom behövs kunskap för att sjuksköterskan ska kunna ge god vård till             
patienten i livets slutskede och även stödja deras närstående. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Tidigare forskningar baseras mest på de negativa upplevelserna från närstående.          
Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är viktigt att forska mer på             
positiva upplevelserna. Genom att forska djupare om positiva upplevelser kan hjälpa           
både sjuksköterskor och närstående. Det kan vägledda sjuksköterskor att stödja          
strategier för att underlätta situationen för närstående som vårdar en familjemedlem           
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hemma i livets slutskede. Ett annat område som behövs att forskning kring är barn som               
närstående. Att ha ett barn som närstående inom palliativ vård kräver att sjuksköterskor             
ska ha tillräckliga kunskaper och kompetenser för att kunna bemöta barn och identifiera             
deras behov. För barnen är mer sårbara än vuxna. Med tanke på att barnkonvention blir               
svensk lag från 1 januari 2020, blir det ännu mer relevant att studera detta område.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 - Sökhistorik 

        
Databas
er 

        
       Sökord 

Avgränsni
ng 

Antal 
träffar 

Antal  
lästa 
abstrac
t 

Antal 
artikla
r 

Cinahl ‘’quality of life’’ AND ‘’family     
caregivers’’ AND ‘’Palliative   
care’’ 
 

2010-2019 159 24 2  
 

 
Cinahl 

‘’palliative care or end of life’’      
AND ‘’next of kin or family      
caregivers’’ AND ‘’experience’’   
AND ‘’at home care’’ 

 
2010-2019 

207 
 

17  
5 

Medline ‘’end of life’’ AND ‘’family     
caregivers’’AND ‘’experience‘’  
AND ‘’death at home’’ 

2010-2019 63 14 3 
 

Medline ‘’palliative care’’ AND ‘’family    
caregivers’’ AND ‘’death and    
dying’’ AND ‘’home nursing or     
home care’’  

2010-2019 72 13 3 
 

PubMed ‘’palliative care’’ AND ‘’home    
care’’ AND ‘’relatives’’ AND    
‘’fatigue’’ 

2010-2019 61 15 1 

SUMM
A 

   83 14 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt 

Författ
are 
Publika
tionsår 
Land 

Titel  Syfte Metod/ Urval/  
Analys 

Resultat 

1.Ander
sson, 
M., 
Ekwall, 
A., 
Hallberg
, I. &   
Edberg, 
A.  
 
2010 
 
Sverige 

The  
experience 
of being  
next of kin   
to an older   
person in  
the last  
phase of  
life 

Syftet var att   
undersöka 
upplevelsen 
av att vara   
nära släkting  
till en äldre   
person i den   
sista fasen av   
livet, De har   
berättat detta  
efter den  
äldre 
personens 
död. 

En kvalitativ studie   
med innehållsanalys.  
Intervju. 
11 kvinnor och 6    
män. 
Närstående till en   
person som var 75 år     
eller äldre som fick    
stöd under livets   
sista fas. Deltagarna   
skulle kunna  
kommunicera och  
tala svenska. 
 

1. Att leva i   
dödens 
skugga 

2. Fokus på den   
döendes 
behov och  
anpassningar 
till vardagen 

3. Att känna det   
stora ansvaret 

4. Att kämpa  
med hälso  
och 
sjukvårdssyst
emet 

5. Att få styrka   
från stöd 

2.Brazil, 
K., 
Bainbrid
ge, D.,  
Ploeg, 
J., 
Krueger
, P.,  
Taniguc
hi, A. &   
Marshal
l, D. 
 
2012 
 
Kanada 

Family 
caregiver 
views on  
patient-cen
tred care at   
the end of   
life 

Syftet var att   
utvärdera 
familjemedle
mmars 
perspektiv om  
palliativa 
teamet som  
var ansvarig  
för vård av en    
familjemedle
m som är i    
livets 
sluskede. 

Kvantitativ ansats  
med en deskriptiv   
design 
Enkäter. 
Enkäterna 
besvarades under 1   
månad. 
Enkäten som  
användes var  
Client-Centred Care  
Questionnaire. 
Deskriptiv analys  
Pearson’s 
correlation. 
Deltagarna var  
Anhörigvårdgivare 
till en döende   

1. De flesta  
svarande att  
de visste  
vilken 
vårdaren att  
kontakta om  
de fick  
problem med  
vård av  
familjemedle
mmen. 

2. visar att de   
flesta 
deltagarna 
var relativt  
positiva när  
det gäller den   
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familjemedlem som  
hade mottagit vård   
från ”Community  
Care Access Centre” 
111 personer har   
deltagit i studien   
som medelåldern var   
61 år. 77 av    
deltagarna var  
kvinnor, 30 män, 4    
okänd.  

patientcentrer
ade vården de   
fick 

 
3. Deltagarna 

var mer  
negativa om  
praktiska 
arrangemang 
och 
organisation 
av vård 

 
 

3.Carlan
der, I.,  
Sahlber
g 
Blom, 
E., 
Hellströ
m, I. &  
Terneste
dt, B  
 
2011 
 
Sverige 

The  
modified 
self: 
family 
caregivers 
experience
s of caring   
for a dying   
family 
member at  
home.  

Syftet med  
studien var att   
forska 
situationer i  
det dagliga  
livet som  
utmanade 
närståendes 
självbild, 
relaterat till  
vården av en   
döende 
person i  
hemmet.  

Kvalitativ studie. 
Tolkande 
beskrivning 
10 deltagare som   
vårdade en  
familjemedlem 
hemma i livets   
slutskede, med hjälp   
av ett specialiserat   
hemsjukvårdsteam.  
Intervju.  

Intervjuerna skulle   
utföras 6 till 12    
månader efter att   
familjemedlemmens 
hade avlidit. 

1. Utmanande 
idealen 

 
2. Tänjda 

gränser 
 

3. Ömsesidigt 
beroende 

4.Carlan
der, I.,  
Terneste
dt, B.,  
Sahlber
g- 
Blom, 
E., 
Hellströ
m, I. &   
Sandber
g, J. 
 
2011 

Being me  
and being  
us in a   
family 
living 
close to  
death at  
home. 

Syftet var att   
beskriva hur  
vardagligt 
livet nära  
döden 
upplevs och  
hanteras i  
familjer 
där en  
medlem har  
en 
livshotande 
sjukdom 
 

Kvalitativ studie.  
Hermeneutisk ansat. 
Interpretive 
description. 
Intervju. Intervjuerna  
utfördes individuellt,  
i par och i grupp. 
5 familjer som   
bestod av 19   
personer.  
Familjer bestod av   
två eller flera   
personer som en   
hade en livshotande   

1. Att känna  
ensamhet och  
utanförskap 

2. Att stoppa  
livet 

3. Att hantera  
ansvaret 

4. Att övervinna  
familjens 
tystnad över  
döden 

5. Att ändra  
familjebilden  

6. Att skapa en   
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Sverige 

sjukdom och ville   
dela med sig av sina     
upplevelser. 

plan för  
familjen inför  
döden 

 

5.Carlss
on, M. 
 
2010  
 
Sverige 

The 
significanc
e of fatigue   
in relatives  
of 
palliative 
patients. 
 

Syftet var att   
undersöka 
signifikansen 
av utmattning  
bland 
närstående till  
palliativa 
patienter 

Kvalitativ studie, en   
beskrivande 
pilotstudie med  
tvärsnittsdesign.  
Innehållsanalys 
Enkäter  
Enkäterna delades  
till 56 närstående.  

1. Orsakerna till  
trötthet 

2. Konsekvense
r av trötthet 

3. Att hantera  
trötthet 

4. Vad 
hälsovårdssys
temet kan  
göra för att   
förbättra 
situationen 

6..Janze, 
A. &  
Henriks
son, A. 
 
2014 
 
Sverige 

Preparing 
for 
palliative 
caregiving 
as a  
transition 
in the  
awareness 
of death:  
family 
carer 
experience
s 

Syftet var att   
utforska 
anhörigvårdar
es upplevelser  
genom att  
undersöka 
parternas 
berättelser om  
förberedelser 
för vård. 

Kvalitativ ansats 
 Deskriptiv design 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
Deltagarna var 6   
personer mellan  
40-83 år. 
Deltagarna skulle  
vara partner till en    
palliativt sjuk i ett    
tidigt skede och   
vårda denne i   
hemmet. 

1. Att förbereda  
för 
omvårdnad 
under 
vetskap om  
döden 

  

7.Leow, 
M. H.,  
Moon-F
ai, C. &   
Chan, S.  
C.  
 
2014  
 
Singapo
re 

Predictors 
of Change  
in Quality  
of Life of   
Family 
Caregivers 
of Patients  
Near the  
End of  
Life With  
Advanced 
Cancer 

Syftet var att   
undersöka 
förändringen i  
kvalitet av  
livet för  
familjen 
omsorgsgivar
e i livets   
slutskede med  
avancerad 
cancer från  
baslinjen till  
efter 2  
månader. 

Kvantitativ 
långtidsstudie  
En per  
protokollanalys 
genomfördes, och  
endast data från   
deltagare som deltog   
i uppföljningen  
inkluderades i 
analys. 
Nittiotre vårdgivare  
undersöktes. 
Deltagarna var  
primär 

1. Vårdgivares 
andliga 
relaterade 
interaktion 
resultat 
ökade från  
baslinjen till  
2 månader. 

2. Högre 
tillfredsställel
se med  
socialt stöd  
och högre  
QoL speciell  
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familjens vårdgivare  
för en person med en     
obotlig 
cancerdiagnos. 
Deltagarna skulle  
kunna kommunicera  
på engelska eller   
mandarin och äldre   
än 21 år. 
 

de som hade   
en religion  

 

8.Linder
holm, 
M. &  
Friedric
hsen, M.  
 
2010  
 
Sverige 

A desire to   
be seen:  
family 
caregivers' 
experience
s of their   
caring role  
in 
palliative 
home care. 

Syftet var att   
utforska hur  
anhörigvårdar
e upplevde  
sin vårdande  
roll och stöd   
under den  
familjemedle
mmarnas 
Livets 
slutskede vård  
i hemmet och   
efter deras  
död. 

Kvalitativ studie.  
Hermeneutisk ansats.  
Baserade på den   
hermeneutiska 
cirkeln med en   
kontinuerlig rörelse  
mellan delarna och   
helheten. 
Intervju.  
14 
familjemedlemmar 
som bestod av 9    
kvinnor och 5 män.    
Deltagarna hade  
vårdat en  
familjemedlem som  
hade insatser från   
hemsjukvården 
under livets  
slutskede i hemmet.  
Patienten hade  
avlidit inom 3 till 12     
månader. Deltagarna  
var adekvata och   
hade fysiska  
förmågor. 
Deltagarna 
kommunicerade på  
svenska. Deltagarna  
godkände 
bandinspelning 
under intervjuerna. 

1. Att bli  
vårdare 

2. Att vara  
vårdare 

3. Inte vara  
vårdare 
längre 
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9.Lundb
erg, T.,  
Olsson, 
M. &  
Fürst, C.  
J. 
 
 
 2013  
 
Sverige 

The 
perspective
s of  
bereaved 
family 
members 
on their  
experience
s of  
support in  
palliative 
care. 

Syftet var att   
utforska 
stödjande 
interaktioner 
som 
familjemedle
mmar 
erfor av  
palliativ vård  
och deras  
upplevelse 
som 
associerade 
med dessa  
interaktioner 

Kvalitativ studie. 
Induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Individuella 
intervjuer. 
Anhöriga som hade   
förlorat en  
familjemedlem. Av  
dessa var 12 kvinnor    
och 13 män.   
Deltagarna var den   
närmsta till den   
avlidne 
familjemedlem men.  
Deltagarna skulle  
delta i stödprogram   
under minst 2   
månader. 
Deltagarna skulle  
vara äldre än 18 år. 

1. Stödjande 
2. Information 
3. Stödjande 

möten 
4. Personalens 

professionell
a fokus 

5. En stödjande  
miljö 

6. stöd vid  
förlust  

10.Moh
ammed 
,S., 
Swami, 
N., 
Pope, 
A., 
Rodin, 
G., 
Hannon, 
B., 
Nissim, 
R., 
Hales, 
S. &  
Zimmer
mann, 
C. 
 
2018 
 
Canada 

I didn't  
want to be   
in charge  
and yet I   
was”: 
Bereaved 
caregivers' 
accounts 
of 
providing 
home care  
for family  
members 
with 
advanced 
cancer 

Syftet var att   
beskriva 
anhörigvårdgi
vares 
upplevelser 
av att  
tillhandahålla 
vård hemma  
för patienter  
med 
avancerad 
cancer, 
samtidigt som  
de interagerar  
med 
hemsjukvårde
n. 

Grundade teori  
metoder 
(systematisk) 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Deltagarna skulle  
vara äldre än 18 år. 
Deltagarna skulle  
kunna skriva och tala    
engelska  
Deltagarna skulle  
vara med i en annan     
pågående större  
kvantitativ studie 
Deltagarna skulle  
undergå en  
stickprovsundersökni
ng för att öka    
kvalitetsresultat för  
döds resultatet. 
 

Det fanns inga   
skillnader i resultatet   
mellan 
kontrollgrupper och  
interventionsgrupper
. 
 

1. Att ta ansvar 
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11.Meht
a, A.,  
Chan, L.  
S. &  
Cohen, 
S. R. 
  
2014 
 
Canada 

Flying 
Blind: 
Sources of  
Distress 
for Family  
Caregivers 
of 
Palliative 
Cancer 
Patients 
Managing 
Pain at  
Home 

Syftet var att   
belysa 
anhörigvårdar
es upplevelse  
att vårda en   
familjemedle
m med  
cancerdiagnos 
och 
smärtsamma 
situationer i  
hemma. 

Grounded theory  
Med en tolkande   
beskrivning. 
semistrukturerade 
ljud tejpade  
intervjuer 
Retrospektiv 
Tolkning av data. 
24 
familjemedlemmar 
deltog i studien som    
bestod av de 
som tar vårdar en    
döende 
familjemedlem, en  
vän eller en granne.    
De var äldre än 18     
år, pratade och läste    
engelsk a och   
franska. 

1. Som att vara   
i ett fängelse   
(överväldigan
de ansvarig) 

 
2. Att flyga  

blind 
(oförberedda) 

 
3. Lamm till  

slakt (stöds  
inte) 

4. Det gör ont   
att se någon   
du älskar 

12.Totm
an, J.,  
Pistrang
, N.,  
Smith, 
S., 
Henness
ey, S. &   
Martin, 
J. 
 
2015  
 
Storbrita
nnien 

You only  
have one  
chance to  
get it right:   
A 
qualitative 
study of  
relatives 
experience
s of caring   
at home  
for a  
family 
member 
with 
terminal 
cancer. 

Syftet var att   
utforska de  
känslomässig
a utmaningar  
som 
vårdgivare i  
hemmet står  
inför och  
deras 
erfarenheter 
av 
vårdpersonale
n från 
existentiell 
psykologi 
perspektiv. 
 

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer.  
11 kvinnor och 4    
män intervjuades och   
intervjuerna spelades  
in. 
Framework insats.  
Deltagarna var  
anhöriga som vårdar   
en familjemedlem  
med obotlig  
cancersjukdom. 
Deltagarna skulle  
intervjuas 3 månader   
efter 
familjemedlemmarna
s bortgång.  
Deltagarna skulle  
kunna prata flytande   
engelska och vara   
minst 21 år. 
 
 
 

1. Ansvar 
 

2. Isolering 
 

3. Död 
 

4. Meningsfullh
et 
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13.Wall
erstedt, 
B., 
Andersh
ed, B. &   
Benzein
, E.  
 
2014 
 
Sverige 

Family 
members' 
caregiving 
situations 
in 
palliative 
home care  
when 
sitting 
service are  
received: 
The 
understand
ing of  
multiple 
realities.  

Syftet var att   
fördjupa 
förståelse för  
anhörigas 
situation som  
vårdar en  
annan anhörig  
vid livets  
slutskede i  
hemmet, när  
privata hem  
blir vårdplats. 

En beskrivande  
kvalitativ studie. 
Tolkning och  
kategorisk 
aggregering. 
Intervju. 
4 familjer  
intervjuades. 
Deltagarna bestod av   
familjemedlemmar 
som hade varit   
involverade i vård av    
en döende  
familjemedlem. 

 
1. Att bli   

anhörigvårda
re 

2. Utmaning att  
möta döden 

3. Betydelsen 
av att sitta   
vak 

14.Ward
Griffin, 
C., 
McWilli
am, C.  
L. &  
Oudsho
orn, A. 
 
2013 
 
Sverige 

Relational 
Experience
s of Family   
Caregivers 
Providing 
Home-Bas
ed 
End-of-Lif
e Care 

Syftet var att   
beskriva 
närståendes 
upplevelse av  
att ge en   
livslängd vård  
till äldre  
vuxna med  
avancerad 
cancer. 
 

Kvalitativ ansats  
med en tolkande   
deskriptiv design. 
Tematisk 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer och  
observationer. 
4 familjemedlemmar  
deltog i studien som    
bestod av två   
hustrur, en man och    
en dotter. Deltagarna   
skulle vara vårdare   
åt en palliativt sjuk    
familjemedlem i  
hemmet och kunde   
prata engelska utan   
språkförbristningar. 

1. Prioritering 
av vårdbehov  
ignorerar 
eget behov 

 
2. Att känna sig   

kopplad- att  
känna sig  
isolerad 

 
3. Kämpa för att   

hantera- 
kämpa för att   
överleva 
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