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Sammanfattning 
När en familjemedlem får palliativ vård i livets slut i hemmet förändras livssituationen 
för hela familjen. Närstående kan uppleva att de bär huvudansvaret när vården sker i 
hemmet, även om de får stöd från vårdarna. Vissa närstående önskar att vara delaktiga i 
vården medan andra blir det ofrivilligt. Om vårdarna tar del av familjens förändrade 
livsvärld finns förutsättningar för att skapa en god vårdrelation med både 
familjemedlemmen och dennes närstående. Genom att ta del av närståendes upplevelser 
och förväntningar kan vårdarna få en bättre förståelse för närståendes livssituation och 
ge stöd utifrån detta. Syftet är att beskriva vad närstående upplever när palliativ vård i 
livets slut av en familjemedlem sker i hemmet. Examensarbetet är en litteraturstudie 
baserad på Fribergs modell för översikt av analyserad litteratur (2012, s. 45). Med valda 
sökord och avgränsningar stämde tio artiklar väl in på examensarbetets syfte. Resultatet 
presenteras utifrån tre huvudkategorier; närståendes upplevelser av anpassning till 
livssituationen, närståendes upplevelser av att vårda i hemmet samt närståendes 
upplevelser av delaktighet och stöd. Tre huvudkategorier utvecklades utifrån de sju 
subkategorierna. Utifrån resultatet valdes i diskussionen att belysa balansen mellan 
sömn, vila och aktivitet. Ett av de grundläggande behoven för att fungera och att orka 
med dagen är en god sömn. Närstående som vårdar en familjemedlem i hemmet 
upplever att sömn och vila påverkas negativt, vilket leder till trötthet och motivationen 
till aktivitet minskar. Detta kan ge en känsla av isolering. 
 
 
 
Nyckelord: Närstående, Palliativ vård, Hemmet, Upplevelse, Livssituation, Sömn, Vila 
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INLEDNING 
Att drabbas av en dödlig sjukdom kan efter en tid ge människan insikt om att hon 
kommer att dö. Alla har vi kunskapen om att vi någon gång kommer att lämna 
jordelivet men att ha insikten om att det snart kommer ske är något helt annat. Vår egen 
död är vi alla ensamma om. Att ha någon att dela denna svåra tid med är något som 
många önskar, men ingen kan följa med hela vägen. Att ha närstående som följer med 
fram till slutet kan kännas värdefullt (Söderström 2013, s. 2). 
 
Palliativ vård i livets slut är ett aktuellt och intressant kunskapsområde och något som 
de flesta vårdare kommer att vara med om någon gång under sitt yrkesliv. Genom vår 
arbetslivserfarenhet och under sjuksköterskeutbildningen har det väckts ett intresse för 
palliativ vård i livets slut.  
 
Ofta finns det närstående runtomkring den sjuke familjemedlemmen, en del väljer att 
vara delaktiga och andra kanske blir det mot sin egen vilja. Med familjemedlemmen i 
fokus är det trots allt lätt att vårdarna glömmer bort och inte tillräckligt ser närstående i 
deras förändrade livssituation. Examensarbetet utgår ifrån ett närståendeperspektiv, 
detta för att belysa närståendes upplevelser av att en vuxen familjemedlem vårdas i 
livets slut i hemmet. 
 
Olika professioner samverkar och är involverade kring en familjemedlem som vårdas i 
livets slut. Samtliga professioner benämns i examensarbetet som vårdare. 
 
 
BAKGRUND 
Om en familjemedlem väljer att vårdas i hemmet i livets slut med hjälp av närstående, 
är det av stor vikt att vårdarna ser hela familjen i deras förändrade livssituation. I 
bakgrunden kommer livsvärldsperspektivet, palliativ vård i livets slut, hemmet som 
vårdplats, vårdarnas möte med närstående samt att få stöd som närstående att belysas. 
 

Ett vårdande som utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv 
Ett livsvärldsperspektiv medför att människors dagliga tillvaro och vardagsvärld 
uppmärksammas. Det innebär att observera, begripa, beskriva samt analysera världen så 
som den upplevs av olika människor (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg 2003, s. 24). Det är av stor vikt att inte bara se personen som vårdas, utan att 
tänka på hela människan (Dahlberg, Todres & Galvin 2009, s. 267). Hur livsvärlden ser 
ut för patient, närstående och vårdarna är olika eftersom livsvärlden är personlig och 
unik för varje människa. För att bästa möjliga vård ska kunna ges måste vårdarna inneha 
kunskap, vara vårdvetenskapligt medveten, vilket innebär att ha förmåga till att uppfatta 
hur varje person upplever hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 126-128). 
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Palliativ vård i livets slut 
Sedan slutet av 1990-talet har det skett en förändring av var människor väljer att dö. Om 
möjligheten finns, väljer de att dö i sitt egna hem (Socialstyrelsen 2001, s. 27). Antalet 
avlidna i Sverige har varit i stort sett konstant de senaste åren, drygt 90 000 personer dör 
varje år. 80 procent av de som avlider varje år bedöms vara i behov av palliativ vård 
(Socialstyrelsen 2013, s. 14). Palliativ vård i livets slut definieras som den vård som ges 
under patientens sista tid i livet. Målet med vården är att lindra lidande och att främja 
livskvalitet (Socialstyrelsen 2011). God vård i livets slut bör utgå ifrån de fyra 
hörnstenarna som innebär ett multiprofessionellt samarbete, symtomlindring, relation 
och kommunikation samt stöd till de närstående (Socialstyrelsen 2001, s. 7). Vård i 
livets slut innebär en teambaserad vård runt familjemedlemmen, där olika professioner 
samverkar. Genom att patienten och dennes närstående känner att vårdarna har kontroll 
över vårdsituationen och att de besitter den kunskap som krävs för att bedriva vård i 
hemmet, kan de uppleva en känsla av trygghet. Att de närstående vet vem de kan vända 
sig till om de har frågor eller behöver hjälp är av stor vikt för känslan av trygghet 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 32-34).  

 
Hemmet som vårdplats 
En familjemedlem upplever ofta själv tillfredsställelse över att vårdas i hemmet däremot 
upplever närstående en ökad turbulens. Hemmet förändras för familjen och upplevs som 
en vårdplats (Silfverberg & Ternestedt 2007, ss. 19-20).  
 
Hemmet beskrivs som ett uttryck för en individs identitet, där antas roller som antingen 
värd eller gäst (Lantz 2007, ss. 36-37). Sjuksköterskor i hemsjukvården beskriver sig 
själva som gäster i patientens hem, där de får ta del av patientens värld. De ser patienten 
som ett subjekt med en historia som de får ta del av (Öresland, Määttä, Norberg, 
Winther-Jörgensen & Lützén 2008, s. 375).  
 
Hemsjukvård definieras som den hälso- och sjukvård som ges i hemmet eller 
motsvarande (Socialstyrelsen 2012). Hemtjänst definieras som något som en individ kan 
bli beviljad genom bistånd i form av personlig omvårdnad i hemmet eller motsvarande 
(Socialstyrelsen 2008). 

 
Vårdarnas möte med närstående 
Närstående definieras som en person som den individuella personen ser sig ha en nära 
relation med (Socialstyrelsen 2004). Livssituationen förändras för närstående när en 
familjemedlem blir sjuk. Samtidigt som närstående är delaktiga i vården av den sjuka 
familjemedlemmen kanske en sorgeprocess redan startat, där de har börjat förbereda sig 
inför framtiden (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012, s. 28). Att vårdas i 
hemmet i livets slut ställer krav på vårdarna, som behöver vara lyhörda för både den 
som är sjuk och närståendes behov. Vårdarna bör skapa en god kontakt med närstående 
och göra dem delaktiga, om de önskar (Bökberg & Drevenhorn 2010, ss. 99-100). 
Närstående är övertygade om att de måste hålla ihop för familjen och för den döende 
familjemedlemmens skull. De känner ett stort ansvar för familjen (Stajduhar, Martin, 
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Barwich, & Fyles 2008, s. 80). Lyhördhet är en viktig del i vårdandet för såväl en 
familjemedlem som för närstående. Genom lyhördhet kan vårdarna uppfatta de skilda 
behov som familjen har (Karlsson & Sandén 2007, s. 51). En god vårdrelation 
kännetecknas av ett professionellt engagemang, där vårdarna inte kräver något tillbaka. 
Den goda vårdrelationen kan leda till ett ökat välbefinnande genom att lindra lidande 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-130). 
 

Att få stöd som närstående 
Enligt socialtjänstlagen ska stöd erbjudas från socialnämnden till de personer som 
vårdar en anhörig som är äldre, långvarigt sjuk eller som ger stöd åt en anhörig med 
funktionshinder (SFS 2001:453). Närstående kan behöva stöd på olika sätt, det kan 
innefatta ett emotionellt stöd där det finns möjlighet till samtal, att få känna trygghet 
med vårdarna och att få information om vad som sker (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård 2012, s. 28). Närstående som vårdar en familjemedlem har rätt till 
ekonomiskt stöd, när sjukdom är ett hot mot familjemedlemmens liv. Detta för att 
kompensera inkomstbortfall i samband med arbete (Försäkringskassan u.å.). Närstående 
känner sig trygga med att veta att sjukvården finns där som stöd för dem, när de behöver 
det. Att även känna stöd från familj och vänner är av stor betydelse (Stajduhar et al. 
2008, s. 82). Syftet med stöd till närstående är att de ska få styrka att hantera svårigheter 
under vårdtiden och efter dödsfallet samt att förebygga ohälsa (Socialstyrelsen 2013, s. 
29).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
När en familjemedlem väljer att palliativ vård i livets slut ska ske i det egna hemmet, 
förändras livssituationen för familjen. Att hemmet blir en vårdplats kan leda till att 
närstående blir mer delaktiga i vården vare sig de önskar det eller inte. Med 
utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv kan vårdarna ta del av närståendes upplevelser, 
erfarenheter och förväntningar och ge stöd utifrån detta. Vårdarna kan få en bättre 
förståelse för att det är viktigt att närstående får uppleva välbefinnande trots en 
förändrad livssituation. Därför skulle det vara intressant att lyfta fram hur närstående 
upplever sin livssituation. 
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva vad närstående upplever när palliativ vård i livets slut av en 
familjemedlem sker i hemmet. 
 
 
METOD 
Examensarbetet är en kvalitativ litteraturstudie. Enligt Friberg (2012, s.133) innebär en 
litteraturöversikt, att bilda sig en uppfattning om hur kunskapsläget ser ut inom ett visst 
område. Genom en översikt över området kan även ett problem inom sjuksköterskans 
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kompetensområde uppmärksammas. Metoden som användes inspirerades av det Friberg 
(2012, ss. 135-142) beskriver i kapitlet att göra en litteraturöversikt. 
 

Litteratursökning 
Litteratursökning utgick ifrån databaserna Cinahl och SveMed+. Cinahl valdes för dess 
bredd på vetenskapliga artiklar vad gäller vård och omsorg samt kompletterades med 
sökningar på SveMed+ för att täcka ett större område. Sökorden valdes utifrån 
examensarbetets syfte. Sökord som användes och kombinerades och som ledde fram till 
valda artiklar var: anhöriga, next of kin, informal caregivers, caregivers, palliativ vård, 
palliative care, palliativ care at home, dying at home, home care, experience och sleep. 
Andra sökord som användes i olika kombinationer var: hemsjukvård, närstående, 
relatives, palliative och end-of-life-care. Dessa sökord resulterade inte i några 
ytterligare artiklar som var relevanta med utgångspunkt ifrån syftet. 
 
För att begränsa sökningen valdes artiklar som var vårdvetenskapliga och peer reviewed 
granskade. Artiklar som exkluderades var de som utgick ifrån ett patient- eller 
sjuksköterskeperspektiv, artiklar som handlade om palliativ vård på sjukhus, artiklar 
från bland annat USA för att dessa resultat främst riktade sig mot familjernas ekonomi 
samt artiklar där närstående var barn under 18 år. För att avgränsa antalet artiklar 
gjordes sökningar från år 2003 till 2014. En artikel publicerad år 2003 valdes att ta med 
i examensarbetet, eftersom artikeln var innehållsrik och högst relevant.  
Inklusionskriterierna var att familjemedlemmen som vårdades i livets slut skulle vara 
vuxen samt att palliativ vård skulle bedrivas och slutföras i hemmet. Detta 
inklusionskriterium tillkom efterhand eftersom många artiklar utgick ifrån palliativ vård 
i hemmet men där vården avslutades på sjukhus. 
 
Med valda sökord och avgränsningar hittades 65 artiklar. Utav dessa 65 artiklar lästes 
abstrakt på 40 artiklar varav 23 artiklar av dessa lästes mer ingående. Tio artiklar 
stämde in på syftet och utgör datamaterialet. 
 

Dataanalys  
De tio artiklarna lästes enskilt igenom och granskades ett flertal gånger. För att få en 
översikt över datamaterialet sammanställdes artiklarna gemensamt enligt Fribergs 
översikt av analyserad litteratur (2012. s. 45) (Bilaga 1). Resultatet i varje artikel lästes 
djupgående, viktiga delar i artiklarnas resultat markerades med färgade pennor och 
anteckningar gjordes i kanten. Med syftet i åtanke fördes en dialog om vilka begrepp, 
med utgångspunkt ifrån artiklarna, som var av betydelse. Utifrån dessa gjordes en 
tankekarta, genom att på papper skriva ner meningsbärande begrepp som framkom 
genom diskussion. Genom de meningsbärande begreppen utformades sju subkategorier 
och tre huvudkategorier. 
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RESULTAT 
Syftet är att beskriva vad närstående upplever när palliativ vård i livets slut av en 
familjemedlem sker i hemmet. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och sju 
subkategorier (figur 1).  
 
Figur 1 
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Närståendes upplevelser av anpassning till livssituationen 
Närstående är villiga att ta på sig rollen som vårdare, även om det kan vara förenat med 
fysiska, psykiska och sociala hinder. Vid vård i livets slut i hemmet förändras 
livssituationen för närstående. De måste ändra och anpassa sitt liv samt sina rutiner efter 
de rådande omständigheterna (Brobäck & Berterö 2003, ss. 341-344). Närstående 
sidosätter sig själv samt försöker hantera vardagen trots minskad nattsömn (Andersson, 
Ekwall, Hallberg & Edberg 2010, s. 21). 
 

Att sätta sig själv i andra hand 
Gränserna för privatlivet och integriteten förändras och blir otydliga när en närstående 
vårdar en familjemedlem. Hur långt närstående och familjemedlemmen kan tänja 
gränserna i sin relation beror på hur nära de är varandra. De kan bli tvungna att 
konfronteras med sådant som kan anses som intimt och privat (Carlander, Sahlberg-
Blom, Hellström & Ternestedt 2010, ss. 1099-1100).  
 
Närstående upplever förändrade beteenden hos sig själva, beteenden som de inte känner 
igen. De förändrade beteendena yttrar sig genom tankar om att närstående känner att de 
inte är tillräckligt omsorgsfulla, att de blir uttråkade av att vara hemma samt att de har 
tankar om att på något vis förkorta livet för familjemedlemmen. Detta upplevs som 
förbjudna tankar (Carlander et al. 2010, ss. 1099-1101). Ett förändrat beteende kan vara 
en följd av bristande sömn, som kan visa sig i form av ilska, irritation, glömska eller 
nedstämdhet (Hearson, McClement, McMillan & Harlos 2011, s. 74). Närstående 
uttrycker ofta en känsla av skuld, när de önskar att få en paus från att vara vårdare 
(Brobäck & Berterö 2003, s. 344).  
 
När en familjemedlem vårdas i hemmet i livets slut innebär det skyldigheter och 
engagemang från närstående. Skyldigheter kan ses utifrån en moralisk aspekt, där ett 
löfte getts om att dela glädje och sorg och vara trogen tills döden skiljer dem åt. Dessa 
skyldigheter kan leda till extra arbete, vilket kan begränsa deras liv (Appelin, Brobäck 
& Berterö 2005, s. 321). Friheten begränsas och kan förloras eftersom de måste vara 
fysiskt och mentalt närvarande dygnet runt (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 
582). En ständig närvaro medför en frihetsberövning på grund av ovilja att lämna 
familjemedlemmen. Att vara konstant tillgänglig kan leda till en begränsad och störd 
sömn (Andersson et al. 2010, s. 21). Brist på tid, vara för trött eller inte ha möjlighet till 
egna aktiviteter ger en känsla av isolering. Närstående undviker att lämna hemmet av 
rädsla för att något ska hända under tiden de är borta. Detta upplevs av närstående som 
en nackdel med att vårda en familjemedlem i hemmet (Brobäck & Berterö 2003, s. 
343).  
 

Att hantera livssituationen vid rubbning av sömn och vila 
Närstående uppger att det största problemet gällande sömnen är bristen på 
tillfredsställande sömn, med för få timmars sammanhängande sömn under natten 
(Carlsson 2012, s. 167). En av anledningarna till att nattsömnen blir störd beror på att 
närstående inte kan släppa tankarna och känslorna, detta är relaterat till hur 
familjemedlemmen mår. En annan anledning till otillräcklig sömn beror på att 
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närstående väljer att sova nära familjemedlemmen. Detta för att finnas tillgänglig om 
denne behöver hjälp eller stöd under natten. Närstående använder sig av olika strategier 
för avkoppling så som att ta ett bad, läsa en god bok eller titta på tv. Detta för att klara 
av att vårda familjemedlemmen, ta hand om hemmet samt ta hand om sig själv (Hearson 
et al. 2011, ss. 73-75).  
 

Närståendes upplevelser av att vårda i hemmet 
Närstående uttrycker en önskan om att behålla kontrollen i en annars kaotisk vardag, 
detta uppnår de genom att ta det övergripande ansvaret för hemmet och för 
familjemedlemmens vård (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 581). Flera 
närstående upplever att det tas förgivet att de ska vårda sin familjemedlem när han eller 
hon väljer att vårdas i hemmet (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 31). Trots att 
vården bedrivs i hemmet strävar familjen efter att leva så normalt som möjligt (Appelin, 
Brobäck & Berterö 2005, s. 319). 
 

Att bära känslan av att ha huvudansvar för vårdandet 
Närstående innehar känslan av huvudansvar eftersom de känner familjemedlemmen 
bäst. De kämpar med att utföra så mycket som möjligt av vården själva, även om vissa 
uppgifter kan vara svåra att utföra på egen hand. Närståendes känsla av att ha 
huvudansvaret kvartstår även när de får hjälp från vårdarna (Andersson et al. 2010, s. 
21). Trots att de delar ansvaret med vårdarna känner närstående att ansvaret är tungt att 
bära (Borstrand & Berg 2009, s. 17). Att ansvaret känns tungt beror på att de inte är 
utbildade för att utföra vårdarbete och inte heller är förberedda på en förändrad 
livssituation (Brobäck & Berterö 2003, s. 342; Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 32).  
 
Att bära huvudansvaret leder till att närstående antar nya roller. De får utföra sysslor 
som den sjuka familjemedlemmen tidigare utförde. Sysslorna känns inte svåra att utföra 
när familjemedlemmen ger råd om hur de ska utföras. Detta upplevs som ett steg i 
förberedelsen inför att bli ensam (Andersson et al. 2010, ss. 21-22). Det är naturligt för 
närstående att anta rollen som vårdare (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison 2007, s. 13). 
Närstående upplever dubbla förluster, när de förlorar sin familjemedlem och samtidigt 
förlorar den viktiga rollen som vårdare. När familjemedlemmen avlider förändras 
livssituationen. Ansvaret och den stödjande rollen som närstående har försvinner 
(Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 33). 
 

Att sträva efter ett normalt liv 
Om en familjemedlem önskar att få vård i hemmet i livets slut, ses det som en 
självklarhet för närstående att uppfylla denna önskan. Det ses som naturligt och 
självklart att ta hand om familjemedlemmen, eftersom det ger en möjlighet till att 
fortsätta vara nära varandra (Carlander et al. 2010, s. 1101). 
 
Att vårdas i sitt egna hem i en miljö som är familjär och hemtrevlig kan medföra en 
känsla av trygghet. Även om den nya livssituationen kräver anpassning och 
förändringar försöker familjen i största möjliga mån att leva ett så normalt liv som 
möjligt. Hemmet kan ge en känsla av att vara en vårdplats, på grund av att en 
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vårdarsäng behöver användas och hemmet fylls med sjukvårdsmaterial. Närstående 
upplever att huset har svängdörrar då vårdarna kommer och går samtidigt som det ofta 
kommer nya vårdare. Strävan efter att leva ett normalt liv kan ses som en strategi för att 
behålla värdigheten som människa, och inte låta sjukdomen ta kommando över livet 
(Appelin, Brobäck & Berterö 2005, ss. 319-321).  
 

Närståendes upplevelser av delaktighet och stöd 
Det finns en önskan om att bli sedd och bekräftad som vårdare. Närstående upplever 
delaktighet om de får information om vad som sker samt får vara en del av teamet. När 
detta inte sker får de en känsla av att vara utanför och att stödet uteblir (Brobäck & 
Berterö 2003, s. 343). 
 

Att vilja bli sedd och bekräftad 
Närstående som vårdar en familjemedlem i hemmet i livets slut har en önskan om att bli 
sedda och bekräftade av vårdarna. De upplever att vårdarna endast är där för 
familjemedlemmen och inte för dem. Ingen frågar hur de mår eller hur de upplever 
situationen. De känner att vårdarna har förväntningar på att de ska ta hand om 
familjemedlemmen under tiden som vårdarna inte är närvarande. När vårdarna kommer 
till hemmet känner sig närstående som mindre kunniga och att de inte är uppskattade 
samt tar ett steg bakåt (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 33-34). Närstående vill bli 
sedda som människa och som en del av teamet i vårdandet kring familjemedlemmen. 
Samtidigt som de vill bli sedda vill de inte sätta sina egna behov framför 
familjemedlemmens (Brobäck & Berterö 2003, s. 12). En god vårdrelation kan leda till 
att närstående blir sedda, bekräftade och blir en del av teamet. När närstående känner sig 
bekräftade och delaktiga i vården och det tydligt framgår vem som är ansvarig för vad, 
leder detta till att närstående känner trygghet i sin roll. En god relation mellan vårdarna 
och närstående där närstående får både tid och uppmärksamhet för att berätta hur och 
vad de upplever, gör att de känner sig sedda och trygga i rollen som vårdare 
(Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 34). 
 

Att bli delaktig genom information 
En öppen och god kommunikation mellan närstående och vårdarna är viktigt för att 
kunna skapa en god relation. I en god relation finns det möjlighet för närstående att få 
information och få svar på sina frågor (Jo et al. 2007, s. 14). När en god relation inte 
etableras upplever närstående sig utanför och maktlösa. Att inte veta vad vårdarna 
förväntar sig av dem ger en känsla av osäkerhet (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 
32).  
 
Tydlig, adekvat och anpassad information som ges kontinuerligt kan göra att närstående 
känner sig trygga och delaktiga i vården (Appelin, Brobäck & Berterö 2005, s. 320). 
Närstående upplever det som positivt att få muntlig och skriftlig information om 
familjemedlemmens situation. Detta gör att de känner sig delaktiga och känner att de 
kan dela ansvaret med vårdarna (Borstrand & Berg 2009, s. 17). Närståendes 
upplevelser av att vara erkänd som vårdare av vårdarna ger en känsla av självförtroende. 
Däremot när närstående inte får information om vad som ska ske och hur det ska ske, 
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ger det en känsla av att vara liten, oviktig och exkluderad (Andersson et al. 2010, s. 22). 
Närstående upplever att de får bristande information gällande hur de sista dagarna i livet 
kan se ut. Närstående önskar att få skriftlig information om hur detta kan se ut och hur 
sorgearbetet kan gå till (Borstrand & Berg 2009, ss. 17-18). 
 

Att få styrka genom stöd  
De flesta närstående upplever att de är nöjda med stödet som de får av vårdarna, men 
när stödet uteblir förloras kontrollen över situationen. Närstående som delar ansvaret 
med vårdarna upplever att de trots detta inte får den information och det stöd som de är 
berättigade till (Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, s. 582).  
 
Närstående som får uppmärksamhet och blir bekräftad gällande sin situation får styrka 
till att fortsätta vårda. Enkla saker som att bli bemött vänligt och att någon lyssnar kan 
stärka dem. Stöd är viktigt att få i den nya livssituationen och stödet kan komma från 
vårdarna, familjen men också från andra som är i en liknande situation. Att bli bekräftad 
i sina val och ha möjlighet till reflektion tillsammans med andra som inte är involverade 
i vården av familjemedlemmen kan vara stärkande (Andersson et al. 2010, ss. 22-23). 
Vårdarna har en stödjande funktion, både fysiskt och emotionellt genom att finnas där 
för närstående. Närstående upplever att de har en stödjande roll gentemot 
familjemedlemmen, men att det finns vårdare som har det yttersta ansvaret och finns 
tillgängliga när familjen behöver det (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 32). Genom 
en god relation mellan vårdarna och närstående känner sig närstående delaktiga och 
trygga och upplever stöd från vårdarna (Borstrand & Berg 2009, s. 17). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att få en överblick över forskningsläget gjordes en litteraturstudie. Databaserna som 
användes var SveMed+ och Cinahl. En svaghet med litteraturstudien skulle kunna vara 
att andra databaser inte användes, det hade kunnat medföra fler artiklar som svarat på 
syftet. 
 
En bred sökning gjordes med utvalda sökord, vilket resulterade i fler artiklar än vad som 
var hanterbart, utifrån den tid som fanns till förfogande. Artiklar som valdes i första 
hand var studier som var utförda i Sverige. Dessa valdes för att de var relevanta och 
kunde tillämpas inom vården i Sverige. En svaghet med litteraturstudien skulle kunna 
vara att de flesta studier var svenska, eftersom flera andra länder har liknande 
sjukvårdssystem skulle studier gjorda i andra länder kunnat användas. Två studier var 
utförda i Kanada och USA, dessa valdes att inkluderas för att de svarade på 
examensarbetets syfte.  
 
Artiklar som var skrivna i länder med ett annat sjukvårdssystem än i Sverige och som 
diskuterar vården och vårdandet ur en ekonomisk synvinkel valdes bort. Detta för att 
ekonomin i Sverige oftast inte påverkar möjligheten till att kunna vårda en 
familjemedlem i hemmet. 
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Tanken om att exkludera artiklar som beskrev hur barn under 18 år upplevde vården av 
en familjemedlem i livets slut i hemmet fanns. Med valda sökord påträffades inga 
artiklar som beskrev barns upplevelser, trots att barn borde ingå i sökordet närstående. 
 
Efter att läst abstrakt på ett stort antal artiklar återstod 23 artiklar som enskilt lästes och 
granskades, dessa sammanställdes sedan gemensamt. Vår genmensamma tolkning av 
artiklarna var likvärdig, vilket kan ses som en styrka eftersom de flesta artiklar var 
skrivna på engelska, vilket kan ha försvårat tolkningen och översättningen. Tankekartan 
som upprättades var till god hjälp för att komma fram till de kategorier som utgjorde 
examensarbetets resultat. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att närstående upplever en förändrad livssituation på olika sätt när en 
familjemedlem vårdas i hemmet i livets slut. Detta leder bland annat till att närstående 
sätter sig själv i andra hand och sätter sitt liv på paus till förmån för familjemedlemmen. 
Olika anledningar gör att närstående väljer att stanna hemma, vilket kan leda till 
isolering. När vården sker i hemmet kan närstående bära en känsla av att ha 
huvudansvaret för familjemedlemmen, ansvaret kan leda till att balansen mellan sömn, 
vila och aktivitet rubbas. Att som närstående bli bekräftad och sedd som människa och 
vårdare kan ge en känsla av trygghet. Genom att få stöd, vara delaktig i vården och få 
information om vad som sker får närstående styrka till att fortsätta vårda. 
 
Balansen mellan sömn, vila och aktivitet kommer att belysas i diskussionen. Därför att 
detta är ett av de grundläggande behoven för att fungera och att orka med dagen. 
Avslutningsvis kommer även vikten av stöd i olika former att belysas. 
 
Om sömnen avbryts när den är som djupast kan det leda till skador på organ, samt att 
kroppen inte får möjlighet till återhämtning. Sömnrubbning kan leda till ett förändrat 
beteende och humör samt att risken för att utveckla depression ökar (Ohlmann & 
O'Sullivan 2009, ss. 383-384). Närstående kan uppleva maktlöshet och hjälplöshet i 
samband med vård av en familjemedlem i hemmet. Detta kan visa sig genom fysiska 
symtom som huvudvärk och muskelspänning men även psykiska symtom som 
sömnrubbning, oro och depression (Milberg, Strang & Jakobsson 2004, s. 124).  
 
Trötthet hos närstående kan ses som allmän, fysisk och psykisk trötthet och upplevs i 
samband med otillfredsställd sömn (Carlsson 2008, s. 208; Carlsson 2010, s. 139). 
Närstående upplever att den känslomässiga stressen som är kopplad till 
familjemedlemmens sjukdom är den främsta orsaken till att sömnen blir störd (Aslan, 
Sanisoğlu, Akyol & Yetkin 2009, s. 373). Natten kan upplevas stressande för närstående 
om sömnen avbryts. Detta kan bero på att familjemedlemmen vaknar och behöver hjälp 
eller på grund av ovanliga ljud som kommer ifrån familjemedlemmen eller från 
vårdarna (Cain, Maclean & Sellick 2004, s. 268; Carlsson 2010, ss. 138-139). 
Sömnrubbning leder till en ökad stresskänslighet, som påverkar minnet och 
uppmärksamheten hos närstående (Mackenzie, Smith, Hasher, Leach & Behl 2007, ss. 
753-754). 
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Närstående till familjemedlemmar som mestadels är sängliggande är betydligt mer trötta 
och har mindre motivation till att vara aktiva än närstående till uppegående 
familjemedlemmar (Carlsson 2008, s. 209). En ökad trötthet leder till mindre ork att 
utföra olika aktiviteter såväl i som utanför hemmet (Carlsson 2008, s. 209). Tröttheten 
leder till att närstående känner sig slutkörda, otillräckliga och håglösa. Detta gör att de 
inte orkar utföra några aktiviteter och sätter sina egna behov i andra hand. 
Orkeslösheten och oron för familjemedlemmen gör att närstående väljer att stanna 
hemma. Livssituationen gör att närstående känner sig isolerade, även om isoleringen 
kan vara självvald (Carlsson 2010, s. 139; Cain, Maclean & Sellick 2004, ss. 268-269).  
 
För att få kraft och styrka till att orka vårda trots tröttheten önskar närstående få tid för 
sig själva. Tid till att umgås med vänner, vila eller ta en promenad i naturen. Genom 
stöd och hjälp från vårdarna samt vetskapen om att familjemedlemmen får god vård, 
kan göra att närstående känner trygghet i att lämna hemmet en stund (Carlsson 2010, ss. 
140-141). Även om närstående får stöd och avlastning i hemmet minskar inte deras 
egna krav på sig själva och känslan av att ha ansvaret för familjemedlemmen (Cain, 
Maclean & Sellick 2004, s. 268). Närstående som vårdar en familjemedlem i hemmet 
känner trygghet i att veta att det finns en avlastningsplats där familjemedlemmen kan 
vara. Under denna tid får närstående möjlighet till återhämtning, genom att återfå 
balansen mellan sömn, vila och aktivitet (Carlsson 2010, s. 141). 
 
I strävan efter att återfå balansen och för att kunna hantera livssituationen pendlar 
närstående mellan hopp och förtvivlan. Närstående upplever att vårdarnas kunskap och 
tillgänglighet utgör ett starkt stöd vid vård i livet slut. Vårdarna upplevs vara vänliga, 
professionella och tar sig tid till samtal med närstående. Närstående upplever även att 
vårdarna och familjen är deras livlina (Fisker & Strandmark 2007, ss. 278-279). Att få 
stöd genom information är av stor vikt. Närstående upplever att information finns 
tillgänglig via internet, böcker och informationsblad. Däremot orkar de inte alltid ta del 
av denna information då den upplevs vara smärtsam och att familjemedlemmens nära 
förestående död blir påtaglig (Newbury 2011, s. 31). Närstående önskar 
efterlevandesamtal i större utsträckning än vad som erbjuds. Närstående upplever att 
efter familjemedlemmens död uppstår en tomhet och tystnad, eftersom inga vårdare 
längre kommer på besök (Borstrand & Berg 2009 s. 18). 
 
Utifrån litteraturstudiens resultatdiskussion har en del egna reflektioner växt fram över 
hur detta praktiskt kan tillämpas i vårdandet. Som vårdare är det viktigt att se hela 
familjen. Att vårdarna visar för närstående att de är tillgängliga och finns där för 
familjens skull samt att de tar sig tid, är av stor vikt för att närstående ska känna sig 
sedda och bekräftade. Vårdarna bör ha mod till att våga möta närstående och deras 
tankar och funderingar. Genom vårdande samtal med närstående få fram hur de mår och 
hur de hanterar den förändrade livssituationen. Det är av stor vikt att i samtalet med 
närstående påtala vikten av att de ger sig själva tid till aktiviteter men även tid för sömn 
och vila. Vilan kan vara både fysisk och mental, något som ger möjlighet till 
återhämtning. Återhämning är viktig för att ge kraft och styrka för att orka med den 
förändrade livssituationen. Känner närstående oro inför att lämna familjemedlemmen, 
bör vårdarna informera om och erbjuda stöd i form av till exempel avlastning. 
Närstående som vårdar en familjemedlem i hemmet bör känna till att det finns möjlighet 
till en avlastningsplats där familjemedlemmen kan vara, under tiden som närstående får 
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tid till återhämning. Detta för att få möjlighet till att återfå balansen mellan sömn, vila 
och aktivitet. 
 
 
SLUTSATSER 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad närstående upplever när palliativ vård i 
livets slut av en familjemedlem sker i hemmet. När vården i livets slut sker i hemmet 
finns det en önskan och en strävan efter att få leva ett så normalt liv som möjligt, där 
familjen får fortsätta vara tillsammans. Närstående har en önskan om att bli sedda och 
bekräftade vilket kan ge en känsla av trygghet. En känsla av trygghet kan även uppnås 
genom att närstående får korrekt information om vad som sker, vilket kan göra att de 
känner sig delaktiga i vårdandet, om de önskar. När vården sker i hemmet kan 
närstående ha en känsla av att de har huvudansvaret, eftersom de känner 
familjemedlemmen bäst samt att de är tillgängliga dygnet runt. Att de tar på sig ansvaret 
kan också vara ett sätt att försöka få kontroll över den annars kaotiska livssituationen. 
Detta gör att närstående ofta sätter sig själva i andra hand, vilket leder till att balansen 
mellan sömn, vila och aktivitet blir störd. En otillfredsställd sömn leder till trötthet, 
vilket gör att orken och lusten till att utföra aktiviteter i och utanför hemmet minskar.  
 
Livssituationen förändras för familjen när en familjemedlem vårdas i livets slut. 
Vårdarna kan med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv ta del av närståendes 
upplevelser och känslor och utifrån detta ge dem det stöd som behövs. Det är av stor 
vikt att vårdarna har förståelse för närståendes förändrade livssituation och att de trots 
detta behöver få uppleva välbefinnande. 
 

Vidare forskning inom området 
Vidare forskning inom området som skulle behöva belysas är hur barn under 18 år 
upplever att vara närstående till en familjemedlem som vårdas i hemmet i livets slut. 
Mer forskning inom området behövs göras eftersom fler väljer att vårdas i hemmet.   
 
De studier som berör närståendes sömn var mestadels kvantitativa studier, fler 
kvalitativa studier om närståendes upplevelser av sin sömn och vila behövs. Detta för att 
som vårdare kunna få bättre kunskap om hur de på bästa sätt ska kunna ge stöd till 
närstående i syfte att uppleva välbefinnande. 
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Bilaga 1. Översikt av analyserad litteratur 
 

Artikel Perspektiv 
 

Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
The 
experience of 
being next of 
kin to an 
older person 
in the last 
phase of life 
 
Författare 
Andersson, 
M., Ekwall, 
A., Hallberg, 
I. & Edberg, 
A-K. 
 
Tidsskrift 
Palliative 
and 
Supportive 
Care 
 
Årtal 
2010 
 
Land 
Sverige 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
upplevelsen 
av att vara 
närstående 
till en äldre 
person som 
är i den sista 
delen av 
livet. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer som 
datamaterial. 
17 personer 
deltog, 11 kvinnor 
och sex män. 
Inklusionskriterier: 
Ha varit 
närstående till en 
person som var 75 
år eller äldre och 
som fått vård i 
hemmet under den 
sista delen av livet. 
Kunna 
kommunicera i tal 
och skrift på 
svenska. 

Resultatet 
resulterade i fem 
kategorier: 
Leva i dödens 
skugga. 
Fokus på den 
döende personen 
vilket leder till 
anpassning av det 
dagliga livet. 
Känslan av 
huvudansvar. 
Kontakten med 
hälso- och 
sjukvårdssystemet. 
Att känna styrka 
genom stöd. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
A 
comprehensive 
picture of 
palliative care 
at home 
from the 
people 
involved 
 
Författare 
Appelin, G., 
Brobäck, G. & 
Berterö, C. 
 
Tidsskrift 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
 
Årtal 
2005 
 
Land 
Sverige 

Patient-
perspektiv, 
Närstående-
perspektiv och 
Sjuksköterske-
perspektiv 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
och förklara 
hur komplex 
den 
palliativa 
vården i 
hemmet av 
en 
cancerpatient 
kan vara och 
hur de 
involverade 
upplever det. 
 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna fick 
skriftlig information. 
Intervjuer 
genomfördes, de 
spelades in och 
transkriberades. 
18 vuxna deltog. Sex 
cancerpatienter, tre 
kvinnor och tre män. 
Sex närstående, fyra 
kvinnor och två män. 
Sex 
distriktsjuksköterskor, 
sex kvinnor. 
Inklusioneskriterier: 
Patienten skulle ha en 
cancerdiagnos och 
vårdas palliativt i 
hemmet. 
De skulle vara vuxna. 
Både patient och 
närstående skulle ge 
sitt samtycke. 
Sjuksköterskan skulle 
varit delaktig i vården 
kring patient och 
närstående. 
De skulle vara villiga 
att dela med sig av 
sina upplevelser. 

Det fanns en 
strävan efter 
att leva ett så 
normalt liv 
som möjligt, 
genom att 
vårdas 
palliativ 
hemmet kan 
detta bli 
möjligt. 
Alla 
involverade 
kände att de 
hade 
åtaganden 
och krav på 
sig. 
De upplevde 
frustation, 
osäkerhet, att 
extra arbete 
tillkom och 
att de 
behövde 
anpassa sig. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
Närståendes 
erfarenheter av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam 
 
Författare 
Borstrand, I. & 
Berg, L. 
 
Tidsskrift 
Vård i Norden 
 
Årtal 
2009 
 
Land 
Sverige 
 

Närstående-
perspektiv 

Syftet är att belysa 
närståendes 
erfarenheter av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam 

Kvalitativ studie. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Intervjuer som 
datainsamlingsmetod. 
17 närstående 
uppfyllde kriterierna, 
tre närstående 
bedömdes inte vara 
vid tillräckligt god 
hälsa och en 
närstående gick inte 
att nå. 13 intervjuer 
genomfördes, fem 
kvinnor och åtta män. 
Inklussionskriterier: 
vara sambo eller 
make/maka till 
patienten som avlidit 
i hemmet.  
Vårdtiden i hemmet 
skulle vart minst 14 
dagar. 
De skulle vara 
svensktalande.  
Tiden från det att 
patienten avlidit till 
det att närstående 
kontaktades skulle 
vara minst fyra 
månader och längst 
12 månader.  

Det 
övergripande 
temat var: 
Tacksamma 
för 
tryggheten 
trots 
upplevelse av 
utsatthet. 
Resultatet 
resulterade i 
sex 
kategorier. 
Att förlita sig 
på vårdarna i 
teamet. 
Att bli 
inbjuden och 
få stöd i 
vårdandet. 
Att dela 
ansvaret med 
teamet. 
Att inte vara 
införstådd. 
Att uppleva 
påfrestningar. 
Att få stöd 
efter 
vårdtiden. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
How next of 
kin experience 
palliative care 
of relatives 
at home 
 
Författare 
Brobäck, G. & 
Berterö, C. 
 
Tidsskrift 
European 
Journal Of 
Cancer Care 
 
Årtal 
2003 
 
Land 
Sverige 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
studien var att 
identifiera och 
beskriva hur 
närstående 
upplever den 
palliativa 
vården i 
hemmet. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk 
metod. 
Deltagarna fick 
muntlig och 
skriftlig 
information. 
Intervjuer 
genomfördes som 
sedan 
transkriberades. 
Inklusionskriterier: 
De skulle vara 
villiga att delta i 
studien, ge sitt 
samtycke och de 
skulle vara 
närstående till en 
cancerpatient som 
vårdas palliativt i 
hemmet. 
- Sex deltagare, 
fyra kvinnor och 
två män. 

Resultatet 
resulterade i 
sex kategorier: 
Anpassning. 
Medvetenhet. 
Att uppfattas 
som person. 
Känslomässiga 
effekter. 
Känslor av 
osäkerhet. 
En känsla av 
otillräcklighet. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
The 
modified 
self: family 
caregivers’ 
experiences 
of caring 
for a dying 
family 
member at 
home 
 
Författare 
Carlander, 
I., 
Sahlberg-
Blom, E., 
Hellström, 
I. & 
Ternestedt, 
B.-M. 
 
Tidsskrift 
Journal of 
clinical 
nursing 
 
Årtal 
2010 
 
Land 
Sverige 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
situationer i 
vardagen som 
utmanar 
anhörigvårdares 
självbild, när de 
vårdare en 
döende 
familjemedlem 
hemma. 

Kvalitativ-
beskrivande studie. 
Skriftlig 
information 
skickades till 
personerna som 
deltog. Skriftligt 
medgivande gavs 
från alla deltagare. 
Intervjuerna 
gjordes sex till 12 
månader efter att 
familjemedlemmen 
hade gått bort. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Tio anhörigvårdare 
tillfrågades att 
delta i studien, sju 
kvinnor och tre 
män. En person 
valde att inte delta, 
orsaken till varför 
personen inte ville 
delta undersöktes 
inte. 
Inklusionskriteriet: 
De närstående 
skulle ha vårdat 
familjemedlemmen 
i hemmet i minst 
fyra veckor. 

Resultatet 
resulterade i tre 
teman: 
Utmanande 
ideal. 
Uttänjande 
gränser.  
Ömsesidigt 
beroende. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och 

urval 
Resultat 

Titel 
Sleep 
disturbance in 
relatives of 
palliative 
patients cared 
for at home 
 
Författare 
Carlsson, M.E. 
 
Tidsskrift 
Palliative and 
Supportive 
Care 
 
Årtal 
2012 
 
Land 
Sverige 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
pilotstudien var 
att undersöka 
hur närstående 
till döende 
patienter, som 
vårdas i 
hemmet, 
upplever 
sömnlöshet, 
sömnkvaliteten 
och tröttheten 
under dagen. 

Det är en 
pilotstudie som 
föregår en 
större 
longitudinell 
studie. 
Deltagarna fick 
muntlig och 
skriftlig 
information 
samt fick ge 
muntligt 
informerat 
samtycke. 
107 närstående 
tillfrågades, 75 
stycken deltog, 
54 kvinnor och 
21 män. 
Deltagarna 
ombads att 
fylla i ett 
frågeformulär, 
där frågor om 
bland annat 
ålder, kön och 
relation till den 
sjuke patienten 
ställdes. 
Denna studie 
har inte blivit 
etiskt godkänd 
men det har 
den större 
studien blivit. 

Det 
framkommer 
att 23 % 
rapporterar 
måttlig till svår 
sömnstörning. 
Det framkom 
två tydliga 
ålder och 
könsrelaterade 
mönster. 
Yngre upplever 
större 
sömnproblem 
jämfört med 
äldre. 
Kvinnor 
upplever en 
sämre sömn än 
män. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
Sleeping with 
one eye open: 
the sleep 
experience of 
family 
members 
providing 
palliative care 
at home 
 
Författare 
Hearson, B., 
McClement, 
S., McMillan, 
D.E. & 
Harlos, M. 
 
Tidsskrift 
Journal of 
palliative 
care 
 
Årtal 
2011 
 
Land 
Kanada 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
studien var att 
empiriskt 
beskriva hur 
anhörigvårdare 
upplever sin 
sömn, när de 
vårdare en 
cancerpatient. 

Kombinerad 
kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Mätverktyg i form 
av sömnskalor. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
16 anhörigvårdare 
tillfrågades, 13 
stycken deltog, tio 
kvinnor och tre 
män. Det ansågs 
att det fanns 
tillräckligt med 
data efter att 11 
anhöriga hade 
intervjuats. 
Inklusionskriterier: 
Vara 
anhörigvårdare till 
en cancerpatient 
som vårdas i 
kommunen.  
De skulle vara 
minst 18 år gamla. 
Kunna läsa, skriva 
och tala engelska. 
Vara mentalt 
behörig enligt en 
klinisk 
bedömning.  
Vara villig att dela 
med sig av sina 
upplevelser 
gällande sömn och 
vila. 
 

Resultatet 
resulterade i 
huvudtemat: 
Att sova med ett 
öga öppet. 
Tre subteman: 
Faktorer som 
bidrar till att 
sömnen blir 
störd. 
Konsekvenserna 
av att få en störd 
sömn. 
Anhörigvårdares 
strategier för att 
komma över den 
störda sömnen. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
Caregiving 
at the end of 
life: 
Perspectives 
from 
spousal 
caregivers 
and care 
recipients 
 
Författare 
Jo, S., 
Brazil, K., 
Lohfeld, L. 
& Willison, 
K. 
 
Tidsskrift 
Palliative 
and 
Supportive 
Care 
 
Årtal 
2007 
 
Land 
USA 

Närstående-
perspektiv och 
Patientperspektiv. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
make/maka 
vårdgivare och 
hur 
vårdmottagaren 
upplever den 
palliativa 
vården i 
hemmet. 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna fick ge 
informerat 
samtycke. 
Semistrukturerade 
intervjuer, de 
spelades in och 
transkriberades. 
Deltagarna 
plockades ur en 
större studie där de 
deltagit. 
Hälften av de 44 
anhörigvårdare 
som var 
intresserade 
avböjde att delta 
på grund av sitt 
ansvar som 
vårdare och av 
trötthet. Fem 
patienter hade dött 
innan de hade 
kontaktats, och 
fem 
anhörigvårdare 
kunde inte följas 
upp.  
12 anhörigvårdare 
och patienter 
intervjuades, två 
av dessa 
exkluderades för 
att de inte var 
make/maka. 
Inklusionskriterier: 
Patienten skulle 
vara minst 50 år 
och få palliativ 
vård i hemmet. 
De som deltog 
skulle kunna 
kommunicera utan 
hinder på 
engelska. 

Koder 
plockades fram 
ur intervjuerna 
som ledde fram 
till fem teman: 
Vårdandets 
positiva 
aspekter. 
Vårdandets 
negativa 
aspekter. 
Makens/makans 
relation. 
Formellt stöd. 
Informellt stöd. 
 
I vissa fall gav 
temana 
subteman. 



 

9 
 

 
Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
A Desire to 
Be Seen. 
Family 
Caregivers’ 
Experiences 
of Their 
Caring Role 
in Palliative 
Home Care 
 
Författare 
Linderholm, 
M. & 
Friedrichsen, 
M. 
 
Tidsskrift 
Cancer 
Nursing 
 
Årtal 
2010 
 
Land 
Sverige 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
studien var 
att undersöka 
hur 
informella 
vårdgivare 
till döende 
närstående 
upplevde 
deras 
vårdande roll 
och stödet de 
fick under 
patientens 
sista tid i 
livet och 
efter 
bortgången. 

Kvalitativ studie. 
Deltagarna fick 
skriftlig och muntlig 
information samt fick 
ge muntligt samtycke. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
Distriktsjuksköterskor 
bjöd in 
familjemedlemmar 
till att delta i studien. 
14 familjemedlemmar 
intervjuades, nio 
kvinnor och fem män. 
En intervju 
exkluderades på 
grund av störningar 
under inspelningen. 
Inklusionskriterier: 
Varit närstående till 
en patient inskriven i 
hemsjukvård. 
Patient ska ha dött 
tre-12 mån tidigare. 
Närstående skulle ha 
fysisk och mental 
hälsa till att kunna 
genomföra intervjun. 
Kunna prata svenska. 
Gick med på att bli 
inspelade. 

Resultatet visade 
att alla 
närstående hade 
en önskan om att 
bli sedda. 
Utöver detta 
identifierades tre 
huvudkategorier: 
Att bli en 
vårdare. 
Att vara en 
vårdare. 
Att inte längre 
vara en vårdare. 
Subkategorier: 
Moraliska 
aspekter. 
Ansvar. 
Brutna löften. 
Rädsla. 
Ensamhet. 
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Artikel Perspektiv 

 
Syfte Metod och urval Resultat 

Titel 
Next-of-kin 
caregivers in 
palliative 
home care – 
from control 
to loss of 
control 
 
Författare 
Munck, B., 
Fridlund, B. 
& 
Mårtensson, 
J. 
 
Tidsskrift 
Journal Of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal 
2008 
 
Land 
Sverige 

Närstående-
perspektiv 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
hur olika 
situationer 
påverkar 
närståendes 
förmåga att 
hantera den 
palliativa 
vården i 
hemmet. 

Kvalitativ studie. 
En beskrivande och 
explorativ design. 
Intervjuerna 
genomfördes under 
2005 och de spelades 
in. 
Forskarna kontaktade 
distriktsjuksköterskor 
som var ansvariga 
för den palliativa 
vården, de 
informerades om 
studien och dennes 
syfte. 
Sjuksköterskorna 
fick sedan plocka ut 
lämpliga närstående, 
kontakta dem och 
fråga om de var 
intresserade av att 
delta i studien. 
Deltagarna fick 
information om 
studien och fick ge 
sitt samtycke till att 
delta. 
Nio närstående var 
strategiskt utvalda 
för att få variation, 
fyra kvinnor och fem 
män. 
Inklusionskriterier: 
Bortgången skulle 
ägt rum inom de 
senaste 18 
månaderna. 

Resultatet 
resultera i två 
huvudområden: 
Att upprätthålla 
kontrollen & Att 
förlora 
kontrollen. 
Underrubriker 
till 
huvudområdena: 
Vara tillgänglig 
24 timmar om 
dygnet. 
Bibehålla 
hoppet. 
Avsaknaden av 
professionellt 
stöd. 
Känsla av 
otillräcklighet. 
Vara maktlös. 
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