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Sammanfattning    
När en patient vårdas vid livets slut i hemmet ställer det krav på de närstående, krav 
som de ibland inte är redo för. Att vara närstående till en patient med allvarlig sjukdom 
som erhåller palliativ vård vid livets slut kan skapa ett lidande. Vårdpersonal bör 
involvera både patient och närstående i vårdandet och ge stöd anpassat efter deras 
behov. Kunskaper behövs om hur ett professionellt stöd kan utformas i vårdandet, också 
till de närstående. Metoden som valdes till detta arbete var en analys av kvalitativ 
forskning Arbetet har bidragit till en djupare förståelse för närståendes upplevelser av 
delaktighet. Syftet med uppsatsen är att beskriva närståendes upplevelser av delaktighet 
vid palliativ omvårdnad i hemmet. Resultatet i vår uppsats visar att närstående ofta 
upplever brist på stöd och information. Dessa brister leder till en upplevelse av att inte 
tillåtas vara delaktig. Det är viktigt för närstående att få information och stöd för att 
uppleva delaktighet. Vårdpersonalens empatiförmåga och kunskaper inom bemötande 
och kommunikation har betydelse för hur den vårdande relationen med närstående blir. 
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INLEDNING 
Att vara närstående till en allvarligt sjuk patient som erhåller palliativ vård i det egna 
hemmet kan vara en omtumlande upplevelse. De flesta sjuksköterskor möter närstående 
som bär på en oro, särskilt vid vård i livets slut. Det behövs ökad kunskap och förståelse 
för vilka behov närstående har samt hur dessa behov kan identifieras. Att som 
sjuksköterska möta närstående handlar om att vara lyhörd för de närståendes behov. 
Frågor väcks om hur sjuksköterskor och vårdpersonal kan bidra till anhörigas 
delaktighet i vården och vilken betydelse det har för de närstående. 
 
Våra personliga erfarenheter som vårdpersonal i möten med närstående, samt 
erfarenheter av att vara närstående till patienter med allvarlig sjukdom, bidrog till 
intresset att skriva ett examensarbete om närståendes behov av delaktighet. Efter 
litteratursökningar inom området noterade vi att den huvudsakliga forskningen kring 
stöd till närstående fanns inom intensivvård och palliativ vård. Frågan är varför det 
finns mer forskning kring närståendes behov inom dessa områden, då närstående har 
behov som behöver mötas oavsett inom vilken verksamhet patienten än befinner sig i. 
 
BAKGRUND 

Att vara närstående till en svårt sjuk person 
En närstående kan vara en granne, familjemedlem eller någon annan som patienten själv 
har valt. Familj och närstående är de personer som patienten själv anser vara det oavsett 
hur relationen ser ut (Dahlberg & Segesten s. 119). Idag när allt fler patienter vårdas i 
hemmet vid livets slut får närstående ta över en stor del av omvårdnaden. Närvaro av 
närstående är nödvändigt vid palliativ vård i hemmet eftersom det ej finns möjlighet till 
vårdpersonal att vara på plats dygnet runt. Utan stöd från närstående har patienten därför 
ingen möjlighet att vårdas i hemmet. Närstående får därmed en mycket central roll vid 
palliativ vård i hemmet (Melin-Johansson, 2010, ss. 178-180). 
 
Närståendes behov ser olika ut, en del är i behov av emotionellt stöd, andra kan behöva 
stöd med att få ihop livspusslet och en del behöver stödjande samtal enskilt eller 
tillsammans med patienten. Ett varaktigt förtroende för vårdpersonalen är viktigt och 
förutsätter kontinuitet och ärlighet. Vårdpersonalens förmåga att skapa tillit och en 
vårdande relation kan förbättras genom utbildning och träning. Gemensamt för alla 
närstående är behovet av information och delaktighet. Om de närstående skall ha 
möjlighet att förbereda sig och förstå vad som händer behöver de tillåtas vara delaktiga 
och få kontinuerlig information om patientens tillstånd (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård 2012, s. 28). 
 

Vårdande möte & vårdande relation 
En vårdande relation bygger på att skapa vårdande möten. Det första mötet med 
närstående kan vara avgörande för den kommande vårdrelationen (Wiklund 2003, ss. 
155-170).  I en vårdrelation skall det finnas utrymme för att uttrycka behov och 
önskningar. Varje möte är unikt och skapar nya upplevelser vilket är en förutsättning för 
en god vårdrelation. Det är betydelsefullt att vårdpersonal lyssnar utan att bedöma och 



 2 

värdera vad som sägs. En vårdande relation värnar om värdighet och kan leda till ett 
minskat lidande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-130). 
 
Det är viktigt att vårdpersonal vågar bli berörda och vara närvarande då den vårdande 
relationen bör kännetecknas av ett äkta möte mellan två människor (Wiklund 2003, s. 
160). När vårdpersonal visar empati framkallas känslor av trygghet hos de närstående. 
Genom att vara närvarande och försöka förstå patientens lidande skapas en möjligt att 
känna medlidande. När patienten känner trygghet i vårdrelationen och vårdpersonalen 
har en förmåga att läsa av patientens behov finns möjlighet för vårdpersonalen att visa 
empati (Wiklund 2003, ss. 164-166). Om vårdpersonalen intar en professionell och 
reflekterande hållning samt lägger sin förförståelse åt sidan vid mötet, medvetandegörs 
egna känslor och behov (Andersson 2013, ss. 113-117). Alla tidigare upplevelser och 
erfarenheter formar vår förförståelse. Allt vi ställs inför tolkas och formas av vår 
förförståelse och påverkar därmed hur vi agerar utifrån det vi ser och upplever (Wiklund 
2003, s. 80). 
 
Vårdpersonal har med sin kunskap alltid en maktposition vilket leder till att den 
vårdande relationen är ett asymmetriskt förhållande som vårdpersonalen behöver 
reflektera över. För att vården inte skall bli oetisk skall makten användas för att minska 
lidande, främja välbefinnande och trygghet. Den vårdande relationen skall präglas av 
ömsesidig tillit och respekt (Wiklund 2003, ss. 155-156).  
 

Vård vid livets slut 
Målet med vård vid livets slut är att lindra lidande och främja en så god livskvalitet som 
möjligt för både patient och närstående (WHO, 2015). Palliativa vårdteam som ger stöd 
åt de närstående och fungerar rådgivande mot kommunens hemsjukvård finns att tillgå i 
många kommuner och underlättar vård i hemmet den sista tiden av en döende 
människas liv (Melin-Johansson, 2010, ss. 178-180). Palliativa vårdteam strävar efter en 
helhetssyn på patienten. För en god palliativ vård krävs samverkan mellan flera olika 
aktörer med olika kompetenser. Socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar för att 
skapa gemensam vårdplanering och informationsöverföring (Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård 2012, ss. 32-34). Många palliativa team har olika utformningar men 
arbetar mot samma mål med samma grundvärderingar. I teamet skall det alltid finnas 
sjuksköterskor och läkare, ofta bedrivs vården tillsammans med kommunens 
hemsjukvårdspersonal (Vård i livets slutskede 2006, s. 32). 
 
Det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda för patientens och de närståendes behov och 
detta ställer krav på sjuksköterskors kompetens för att inte orsaka onödigt lidande 
(Josefsson & Ljung, 2010, ss. 20-21). Vård vid livets slut i hemmet kräver resurser och 
skall bedrivas av personal som har rätt kompetens. En förutsättning för palliativ vård i 
hemmet är att närstående är medvetna om att deras insats är nödvändig samt att de 
tvingas ta ett stort ansvar med stöd av vårdpersonalen i hemsjukvården (Socialstyrelsen 
2006, s. 28). Vårdpersonalen bör sträva efter att göra de närstående delaktiga om de 
önskar (Bökberg & Drevenhorn 2010, ss. 99-100).  
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Lidande & sorg 
Lidandet är en konsekvens av förlorad kontroll, en förändring som hindrar de 
närstående att leva som tidigare. Livsvärlden beskrivs av Wiklund (2003, s. 40) som 
verkligheten så som vi upplever den, inte så som vi lever den. Livsvärlden är unik och 
speglas av egna erfarenheter. De närståendes livsvärld kan rasa samman när lidandet tar 
över. Vårdpersonal kan bistå de närstående genom stödjande samtal för att skapa hopp 
att lindra det lidande som uppstår hos de närstående. Genom att tillåtas berätta om det 
egna lidandet kan erfarenheterna av lidandet ge en mening i livet och stärka den 
närstående (Wiklund 2003, ss. 96-102). Sorg och lidande kan skapa känslor som ångest 
och ilska. Ilskan kan rikta sig mot den döende men även mot vårdpersonalen. Det 
fysiska uttrycket för sorg är tårar, men även trötthet, besvär från magen eller 
sömnsvårigheter kan orsakas av sorg. Sorg kan ses som livets existentiella utmaning. 
Överväldigande känslor som exempelvis sorg är känslor som inte går att tränga undan 
utan som måste mötas. Genom att hitta sätt att hantera de utmaningar som sorgen bär 
med sig kan det bli lättare att hantera känslorna som uppstår. När en människa drabbas 
av livshotande sjukdom drabbas de närstående också av förlust då livet tar en annan 
riktning än tänkt (Lennéer Axelson 2010, s. 178).  
 
Om den närståendes eget lidande tar överhand, kan den närstående få svårigheter att 
känna medlidande och närvaro. Skuld och skam över att inte räcka till för patienten kan 
leda till att patienten tvingas trösta den närstående. Men att känna medlidande innebär 
även att vara lyhörd och ta ett steg tillbaka när situationen kräver det (Wiklund 2003, s. 
164).  
 
En form av lidande är det som kallas vårdlidande.  Ett vårdlidande är ett onödigt lidande 
orsakat av sjukvården som i många situationer kan undvikas om vårdpersonal är 
uppmärksamma och lyhörda. Ett empatiskt förhållningssätt är avgörande för att lindra 
lidande och undvika vårdlidande (Wiklund 2003, ss. 102-108).  
 

Betydelsen av delaktighet 
Delaktighet regleras i Patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 för att ge 
patienten större inflytande över sin vård. Enligt patientlagen skall även de närstående 
ges möjlighet att medverka i vården (SFS 2014:821). 
 
ICN: S etiska kod för sjuksköterskor syftar till att vägleda världens sjuksköterskor till 
ett gemensamt förhållningssätt som värnar om mänskliga rättigheter. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2012) har översatt ICN: S etiska kod för sjuksköterskor, den 
etiska koden skall arbeta mot oetiska tillvägagångssätt inom vården. De grundläggande 
ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande. Sjuksköterskan skall främja ett etiskt förhållningssätt och föra en öppen dialog 
med patienter och närstående som inkluderas i patientperspektivet. 
 
Det är viktigt att vårdpersonal tar reda på de närståendes önskemål om delaktighet. 
Delaktighet behöver inte innebära att den närstående är med i själva omvårdnadsarbetet, 
tillräcklig information kan för många innebära att de känner sig delaktiga. De 
närstående är i behov av professionellt stöd för att känna trygghet och vårdpersonalen 
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behöver därmed skapa en vårdmiljö som främjar de närståendes fysiska och psykiska 
välbefinnande (Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012, s. 28). 
 
En studie gjord inom intensivvård visar att det är meningsfullt för de närstående att få 
vara nära och delta i vården av allvarligt sjuka patienter. Behovet av att aktivt delta i 
omvårdnadsarbetet varierar bland de närstående. De närstående beskriver att de vill vara 
delaktiga i vissa situationer men inte i andra. Vårdpersonal behöver därmed vara 
lyhörda och se de närstående som inte vågar eller vill ta en aktiv roll i vården för att 
möta de behov som finns. Delaktighet handlar inte bara om att delta i omvårdnaden utan 
ibland bara om att tillåtas vara nära patienten. Närstående beskriver att det upplevdes 
svårt att inte tillåtas vara delaktig då de behöver känna sig delaktiga och behövda för att 
orka hantera situationen (Blom, Gustavsson, & Sundler 2013, ss. 4-5). 
 
Brist på delaktighet kan leda till negativa konsekvenser för både patienter och 
närstående. Närstående beskriver att brister i vården ofta rörde vårdpersonalens brist på 
empati och känslan av att inte bli lyssnad på. Många närstående beskriver att 
vårdpersonalen inte gav någon respons när de försökte delge viktig information om 
patienten. Närståendes slutsats är att dessa brister hade kunnat undvikas om de hade 
tillåtits vara mer delaktiga i planeringen av den fortsatta vården (Andersson et al. 2015, 
ss. 380-381). 
 

Närståendes behov av kommunikation & information  
En förutsättning för en god kommunikation är när ett ömsesidigt utbyte av information 
sker, detta kallas för tvåvägskommunikation. Kommunikation innefattar både samtal 
och bemötande, verbalt och med kroppsspråk. Vid envägskommunikation är det osäkert 
om informationen nått fram till mottagaren (Fossum 2013, ss. 25-26).  
 
Envägskommunikation kan leda till missförstånd och utebliven information. En 
tvåvägskommunikation mellan vårdpersonalen, patienten och de närstående där 
erfarenheter samt kunskap kan utbytas mellan varandra skall därmed eftersträvas. Dock 
är en förutsättning för tvåvägskommunikation att patienten och de närstående är 
mottagliga för informationsutbytet när kommunikation sker. Detta bör vårdpersonalen 
försäkra sig om genom att skapa en god kommunikation (Vinthagen 2013, s. 80). 
Patienter och närstående ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) delges 
korrekt information och det är viktigt att den som ger information försäkrar sig om att 
de närstående och patienten har förstått informationen de fått. Information som ges 
kontinuerligt både verbalt och skriftligt, bekräftar den närstående och leder till att den 
närstående känner sig delaktig (Blom, Gustavsson & Sundler 2013, s. 5). 
 
Det är viktigt att de närstående får information både muntligt och skriftligt. När 
informationen ges skriftligt får de närstående möjlighet att läsa vid ett tillfälle då de är 
redo att ta till sig informationen. Det är vanligt att de närstående infinner sig i en 
emotionellt utmanande situation då information ges, vilket bidrar till svårigheter att ta 
till sig rätt information (Bart, Myrra, Egbert & Richard 2006, s. 382). Enligt 
patientlagen (SFS 2014:821) ska informationen anpassas till rätt nivå utifrån 
mottagarens ålder, erfarenhet och språk samt ges skriftligt om så önskas. 
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PROBLEMFORMULERING 
När palliativ vård utförs i det egna hemmet kan det innebär en förändring av livsvärlden 
för både den döende och de närstående. Hela familjen påverkas när de släpper in 
vårdpersonalen i patientens hem. Att lämna över patienten i vårdpersonalens händer kan 
vara en skrämmande upplevelse och de närstående kan många gånger känna ovisshet, 
ensamhet och förtvivlan. Ett informations behov finns när en anhörig drabbas av 
allvarlig sjukdom. Det kan vara viktigt att involvera de närstående och göra dem 
delaktiga för att lindra deras oro och maktlöshet. Förutsättningarna för närstående att 
vara delaktig i palliativ omvårdnad kan se väldigt olika ut. Även betydelsen av 
delaktighet kan skilja sig åt för de närstående, de närstående har således unika behov 
som kräver professionellt stöd. Vårdpersonal behöver därmed ha kunskap om vilka 
behov som kan uppstå hos de närstående för att kunna ge ett bra och professionellt stöd 
som främjar upplevelsen av delaktighet och som bidrar till en god vård. Tidigare 
forskning inom andra områden visar att de närståendes behov ser olika ut, gemensamt 
för närstående som önskar vara delaktiga är behovet av stöd och information. Att belysa 
de närståendes upplevelser kan bidra till förståelse över vad de närstående upplever 
betydelsefullt i mötet med vårdpersonalen.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av delaktighet vid palliativ omvårdnad i 
hemmet. 
 
METOD 

Design 
En analys av kvalitativ forskning valdes som metod då kvalitativa studier kan ge ökad 
förståelse för upplevelser (Friberg 2012, s. 121). Då syftet i arbetet är att undersöka 
närståendes upplevelser gav studier med kvalitativ ansats bäst svar på frågan. En 
sammanställning av forskning och de studier som granskas skapar en samlad bild av den 
evidensbaserade teoretiska kunskapen som sedan kan tillämpas i praktiskt vårdarbete 
(Friberg 2012, ss. 124-125). 
 

Datainsamling 
Sökprocessen inleddes med ett flertal sökningar i databasen Cinahl för att bilda en första 
uppfattning om intresseområdet. Sökningarna gav många träffar trots väl avgränsade 
sökord. Denna del av sökprocessen var tidskrävande och det var svårt att hitta relevanta 
sökord, antalet träffar var till en början runt sjuttiotusen.  Sökorden som då användes 
var bland annat relatives, experiences, needs, critical illness och hospital. Sökningarna 
gjordes främst i databaserna Chinahl och ProQuest Nursing, som upplevdes enklast att 
hantera och som innehåller relevanta studier inom ämnet vårdvetenskap. Sökorden som 
användes i början gav mest träffar kring ämnet intensivvård och svarade därmed inte på 
vår frågeställning.  
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Nya sökord formulerades för att få ett mer avgränsat sökresultat som var lättare att 
hantera. Detta ledde även till att inriktningen på arbetet ändrades från närståendes 
upplevelser av delaktighet på sjukhus till närståendes upplevelser av delaktighet vid 
palliativ vård i hemmet. De slutgiltiga sökorden blev följande: palliative home-care, 
informal caregiver, next of kin, relatives, family, experience och helplessness. 
 
Den inhämtade datan är sökt i databaser och hämtad ur primärkällor i form av 
originalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Datainsamlingen utfördes under 
november år 2015. De avgränsningarna som användes var peer reviewed, engelska, 
fulltext samt publicerade under tidsperioden 2000-2015. Inklusionskriterier som 
användes var: västerländska studier som speglar vården i Sverige, kronisk 
sjukdom/allvarlig sjukdom, palliativ vård i patientens hem. Exklusionskriterierna var 
utomeuropeiska studier, palliativ vård av barn, palliativ vård på sjukhus samt palliativ 
vård av dementa. Slutgiltligen valdes elva artiklar att ingå i arbetet, dessa redovisas i 
bilaga 1.  
 

Dataanalys 
De slutgiltiga elva artiklarna kvalitetsgranskades och analyserades enligt Fribergs 
modell (Friberg 2012, ss. 126-127). Artiklarna granskades först var för sig och sedan 
tillsammans för att se om resultatet stämde överens. Det var tidskrävande att granska 
artiklarna två gånger men det ledde till att artiklarnas resultat verkligen motsvarade 
syftet. Sedan bearbetades artiklarna tillsammans för att identifiera likheter och olikheter. 
De olika kategorierna som identifierades färgmarkerades och kategoriserades sedan in 
under olika övergripande teman som ledde till rubrikerna som använts i resultatet.  
En artikelmatris skapades för att få en tydlig sammanställning av de granskade 
artiklarna. Artikelmatrisen som gjordes efter granskningen underlättade arbetet och 
skapade en tydlig bild över vilka artiklar som skulle inkluderas i resultatet. De valda 
artiklarna beskriver närståendes upplevelser av palliativ vård och redovisas i bilaga 2.  
 
RESULTAT 
Fem kategorier av de närståendes upplevelser identifierades under analysen, vilka var: 
Att vara närstående, Oro och skuldkänslor, Behov av information och delaktighet, Att 
vara utelämnad och beroende av vårdpersonal, och Tomheten efteråt.  
 

Att vara närstående 
Närstående upplever ofta att de tvingas in i en roll som de inte är redo för (Brobäck & 
Berterö 2003, ss. 341-342). Många närstående beskriver att förväntningar från 
omgivningen, sjukvården och patienten leder till ett upplevt krav att ta sig an rollen som 
vårdare trots att uppgiften kan kännas övermäktig. Att vara närstående till en patient 
som erhåller palliativ vård i hemmet förändrar vardagen. Så länge det dagliga livet kan 
fortgå ungefär som innan upplever de närstående en form av trygghet. Men när de 
dagliga rutinerna förändras uppstår känslor av otrygghet och lidande (Milberg & Strang 
2003, ss. 174-176). De närstående beskriver en konstant trötthet relaterat till att de 
upplever sig ha fullt ansvar för både vården och hemmet, med ansvar för allt som de 
tidigare delat med patienten (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg 2009, ss. 20-23; 
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Borstrand & Berg 2009, ss. 16-18; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, ss. 581-583; 
Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin 2015, ss. 499-504). 
 
”I am in a completely new situation… all of a sudden it is I who should take the responsibility, 
and now this feeling… I am the person who must think of everything and it is really so… the 

tables are turned” (Brobäck & Berterö 2003, s. 342). 
 
En känsla av att ständigt vara tillgänglig leder till att de närstående tvingas sätta sina 
egna behov åt sidan. Vårdpersonalens fokus ligger främst på patienten och dennes 
tillvaro, det leder till att de närstående kommer i skymundan och inte känner sig 
involverad i vården. Detta innebär att de närstående kan uppleva att de inte tillåts vara 
en del av teamet som tar hand om patienten. De närstående upplever att en vårdande 
relation med vårdpersonalen är nödvändig för att de ska få möjlighet att bli involverade 
i vården och uppleva delaktighet (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 31-34). 
 
Närstående som hade erfarenhet av hälso- och sjukvård bemöttes annorlunda än de som 
inte hade det. De fick mer information och blev mer accepterade av vårdpersonalen och 
bjöds in i teamet på ett annat sätt. Detta kan bero på att de som har tidigare kunskap om 
hur hälso- och sjukvården fungerar vet vilka krav de kan ställa på vårdpersonalen 
(Andersson et al. 2009, ss. 20-23). 
 

Oro & skuldkänslor 
Oro över att inte räcka till är en återkommande känsla hos de närstående som vårdar i 
hemmet. Det händer att de närstående har tankar som framkallar skam och skuld. Som 
oerfaren vårdare får de närstående ofta ta ett ansvar som upplevs för stort. Stödet från 
vårdpersonalen är många gånger svagt enligt de närstående. En osäkerhetskänsla växer 
hos de närstående när de inte vet hur de ska utföra vissa omvårdnadsåtgärder eller när 
de inte vet till vilken grad de behöver ta ansvaret för vården av patienten. (Brobäck & 
Berterö 2003, ss. 341-344; Munck, Fridlund & Mårtensson 2008, ss. 581-583). 
 
Närstående som saknade kunskap om omvårdnad tvingades att lita på vårdpersonalen 
trots att de ibland tvivlade över om patienten verkligen fick bästa möjliga vård. 
Kunskapsbrist om hur hälso- och sjukvården fungerar kan skapa en känsla av 
maktlöshet och resulterar i en osäkerhet över vem som gör, vad samt vem som ska 
kontaktas i olika situationer. En viss otrygghet infann sig även då vårdpersonalen inte 
kom på bestämda tider samt när det dröjde med smärtlindring till patienten (Andersson 
et al. 2009, ss. 20-23; Borstrand & Berg 2009, ss. 16-18; Plank, Mazzoni & Cavada 
2012, ss. 2075-2078). 
 
Det är tidskrävande och isolerande att vara närstående och vårdare, en känsla av att vara 
fast i hemmet utan möjlighet till egentid leder till känslor av ensamhet, skuld och ilska. 
En närstående behöver ofta en paus från hemmet för att hämta kraft och ork (Brobäck & 
Berterö 2003, ss. 341-344; Totman et al. 2015, ss. 499-504; Wennman-Larsen & 
Tishelman 2002, ss. 242-244; Plank, Mazzoni & Cavada 2012, ss. 2075-2078; Millberg, 
Strand & Jakobsson 2003, ss. 123-125).  
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”Imagine, just getting away from everything for a while… even if it is only for a few hours.” 
(Brobäck & Berterö 2003, s. 343). 

 

Behov av information & delaktighet 
Närstående förväntades ta ett stort ansvar men tilläts inte alltid delta i vården när 
vårdpersonalen kom för att vårda patienten. Detta kunde skapa känslor av att inte vara 
behövd. Om vårdpersonalen inte visade uppskattning över vad de närstående gjorde för 
patienten eller bjöd in till delaktighet tog många närstående ett steg tillbaka. Delaktighet 
skapar ett förtroende och en slags kontroll över situationen och när möjligheten till 
delaktighet inte finns uppstår känslor av missnöje och besvikelse. Att vara delaktig i 
beslut som rör patientens vård stärker de närstående och skapar en slags meningsfullhet 
i tillvaron (Andersson et al. 2009, ss. 20-23; Jack et al. 2014, ss. 135-137; Totman et al. 
2015, ss. 499-504, Millberg, Strand & Jakobsson 2003, ss. 123-125; Munck, Fridlund & 
Mårtensson 2008, ss. 581-583; Wennman-Larsen & Tishelman 2002, ss. 242-244; 
Plank, Mazzoni & Cavada 2012, ss. 2075-2078 ).  
 
De närstående som vårdar i hemmet har behov av information och kunskap kring 
patientens tillstånd samt om hur patienten ska vårdas (Brobäck & Berterö 2003). 
Tillfredställande information är en förutsättning för att de närstående ska känna sig 
delaktiga. Närstående upplevde många gånger att de inte fått tillräckligt med 
information eller utbildning för att klara av uppgiften som vårdare. När det uppstår 
brister i kommunikationen påverkas de närstående negativt på grund av missförstånd. 
Information är nödvändig om de närstående ska förstå vad som händer. Det är viktigt att 
de får veta vilket stöd och vilken hjälp som finns att tillgå för att veta vart de ska vända 
sig vid oförutsedda händelser. De närstående önskade sig lite information åt gången. 
Information och kommunikation behöver anpassas utifrån de närståendes behov. För 
mycket information på en gång upplevdes svårt att hantera. Närstående letar ofta efter 
information från andra håll än från sjukvården när funderingar uppstår. Detta tycks bero 
på att tilliten till sjukvården är dålig. Närstående verkar känna sig mer trygga med 
information från människor i sin omgivning än information från vårdpersonal (Plank, 
Mazzoni & Cavada 2012, ss. 2075-2078).  
 
Stöd och information är extra viktigt vid tiden för hemgång från sjukhus, samt i nya och 
främmande situationer då det för många närstående var en övermäktig upplevelse att 
komma hem (Andersson et al. 2009, ss. 20-23; Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 31-
34; Plank, Mazzoni & Cavada 2012, ss. 2075-2078; Totman et al. 2015, ss. 499-504). 
 
” like that first night we came home from the hospital was just – we felt really, I was really sad, 

because suddenly when we left the hospital I realized we were on our own.” (Totman et al. 
2015, s. 501). 

 
De närstående vågade eller ville inte alltid ställa för många frågor till vårdpersonalen. 
Genom att vara närvarande när vårdpersonalen vårdade patienten försökte de närstående 
lära sig och ta del av viktig information utan att behöva fråga. I de fall när information 
delgavs på ett tillfredställande sätt upplevde de närstående sig delaktiga och kunde vara 
aktiva i planeringen med delat ansvar i den fortsatta vården för patienten. Närstående 
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kände sig delaktiga i vården när de själva fick bestämma vad de klarade av att ta ansvar 
för (Brobäck & Berterö 2003, ss. 341-344; Borstrand & Berg 2009, ss. 16-18).  
 
Med en patientansvarig sjuksköterska ökade förtroendet och de närstående blev mer 
trygga i att våga ställa frågor om något var oklart (Borstrand & Berg 2009, ss. 16-18). 
 
”Något som också kändes bra var att den sjuksköterska som var ansvarig kom väldigt ofta. Det 
gjorde att jag kände en inre styrka. Då visste jag att det gick bra med de andra som dök upp. ” 

(Borstrand & Berg 2009, s. 17). 
 
Det är viktigt att den närstående och vårdpersonalen har en bra relation till varandra och 
för en dialog där det blir tydligt för den närstående att huvudansvaret ligger hos 
vårdpersonalen och att den närstående kan inta en mer stödjande roll i vården. En känsla 
av hjälplöshet och osäkerhet kan infinna sig om inte denna relation skapas (Linderholm 
& Friedrichsen 2010, ss. 31-34).  
 
I en studie där de närstående fick stöd av ett hospiceteam med dygnet runt avlastning, 
fanns det stöd för de närstående från teamet att tillgå när det behövdes. Detta ledde till 
att de närstående fick chans att vila och återgå till det dagliga livet för en stund. Stödet 
gjorde att övriga familjemedlemmar till patienten kunde bo kvar i hemmet samt få 
värdefull tid tillsammans. Hospiceteamet gjorde ofta lite extra under sina besök, 
exempelvis hjälp med de dagliga sysslorna, detta innebar att de närstående kunde få 
kvalitetstid med patienten (Jack et al. 2014, ss. 135-137).   
 

Att vara utelämnad & beroende av vårdpersonal 
Känslan av att vara beroende av andra infinner sig ofta hos närstående som vårdar 
patienter i hemmet. Informations- och kunskapsbrist leder till känslor av utsatthet. 
Övergången mellan sjukhus och hemmet var särskilt prövande för många av de 
närstående. Det var då de insåg att beroendet av vårdpersonal var stort för att inte stå 
ensam med allt omvårdnadsansvar (Totman et al. 2015, ss. 499-504).  
 
Det är en stor trygghet för de närstående om det finns samlad information om 
vårdteamet och den planerade vården hemma hos patienten. Information i hemmet 
möjliggör att den närstående snabbt kan kontakta rätt personer vid förändrade 
situationer (Borstrand & Berg 2009, ss. 16-18).  Att dela ansvar och beslut med andra 
närstående visade sig vara viktig då det lättade på bördan (Totman et al. 2015, ss. 499-
504). 
 
I de fall som sjuksköterskan såg till de närståendes behov av stöd och information och 
då de närstående hade möjlighet att ringa vårdpersonal dygnet runt, kände de närstående 
sig mer säkra. Dock beskrev de flesta närstående tillfällen då de stått ensam med allt 
ansvar och känt sig svikna av sjukvården (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 31-34; 
Totman et al. 2015, ss. 499-504). 
 

”Sometimes, I was desperate. I said: I cannot manage anymore. I cannot stand it. Then they 
said: But we are here. We are on the way over. But you know they came for him but were not 

here for me.” (Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 32) 
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En överenskommelse om att lämna över ansvaret för patienten till sjukvården när 
situationen blev övermäktig eller för svår att hantera i hemmet kunde finnas mellan de 
närstående och vårdpersonalen. En sådan överenskommelse bidrog till att den 
närstående kunde slappna av och känna sig trygg i situationen. Dock hände det att denna 
överenskommelse bröts genom att vårdpersonalen övertalade patienten att fortsätta 
vårdas i hemmet. Den närstående hamnade då i en hjälplös situation med känslan över 
att tvingas ta allt ansvar för patienten. Den rädsla och panik som upplevdes av de 
närstående när stödet uteblev var skrämmande då de inte visste hur de skulle hantera 
situationen (Linderholm & Friedrichsen 2010, ss. 31-34). 
 
De närstående kände ofta att det var de som hade huvudansvaret över patienten eftersom 
det var de som kände till patientens behov på bästa sätt. Oron över att patienten inte 
skulle erhålla rätt vård infann sig då de närstående inte hade möjlighet att närvara. Detta 
ledde till en kamp att orka göra så mycket som möjligt själv även om många uppgifter 
var svåra att klara av. Även när vårdpersonalen var närvarande fanns känslan att ha 
huvudansvaret kvar. De närstående medger dock att de inte hade klarat av att vårda 
patienten utan stöd från vårdpersonal (Andersson et al. 2009, ss. 20-23; Milberg & 
Strang 2003, ss. 174-176; Totman et al. 2015, ss. 499-504). 
 

Tomheten efteråt 
Närstående kan känna en stor tomhet efter att patienten avlidit. Känslan över att inte 
längre vara behövd och viktig kan upplevas svår. Många närstående beskriver en oro 
över den ensamhet som väntade efter att patienten avlidit (Millberg, Strand & Jakobsson 
2003, ss. 123-125). De närstående nämner att de upplevde brister i stödet efter att 
patienten avlidit. När rollen som närstående och vårdare plötsligt upphör, infinner sig en 
känsla av tomhet eftersom de inte längre känner att de fyller någon meningsfull 
funktion. Närstående beskriver en dubbel förlust efter att patienten avlidit. De har 
förlorat två identiteter, både rollen som närstående och rollen som vårdare. 
 
”Now I’ve been totally forgotten... It feels hard because now I’m not needed anymore” 

(Linderholm & Friedrichsen 2010, s. 33). 
 

En ensamhet upplevs av många närstående efter att patienten dött. Ensamheten kan leda 
till depression, isolering och sömnproblem. Trots den utmanande tiden som vårdare 
upplevde de närstående en enorm stolthet över förmågan att ha axlat rollen som 
närstående och vårdare under den palliativa vården i patientens hem (Linderholm och 
Friedrichsen 2010, ss. 31-34). Besök av vårdpersonalen samt tillgång till stödgrupper 
och skriftlig information om tiden efter var verktyg som de närstående önskade för att 
underlätta sitt sorgearbete (Borstrand & Berg 2009, ss. 16-18; Linderholm & 
Friedrichsen 2010, ss. 31-34; Millberg, Strand & Jakobsson 2003, ss. 123-125).   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Till en början valdes en litteraturöversikt som metod (Friberg 2012, ss. 133-143). Ett 
antal kvantitativa artiklar som först inkluderades valdes bort efter artikelgranskningen. 
Anledningen till att kvalitativa artiklar valdes framför kvantitativa artiklar var för att få 
en förståelse för de närståendes upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor samt för att 
förstå betydelsen av information och delaktighet ur ett närståendeperspektiv. En av 
studierna som ingår i arbetet har en mixed-method approach, men enbart de kvalitativa 
delarna i den studien har inkluderats i resultatet.  
 
Istället för en litteraturöversikt, valdes därmed en metod för analys av kvalitativ 
forskning (Friberg 2012, s. 121). Genom att utföra en analys av kvalitativ forskning fås 
en god överblick av forskningsläget inom det specifika området. Att göra en analys av 
kvalitativ forskning ger ökad kunskap att hitta och granska vetenskapligt material, vilket 
är en viktig kunskap i det framtida yrket som sjuksköterska. En empirisk studie hade 
varit intressant att göra inom området närståendes upplevelser av delaktighet då den nya 
patientlagen talar för närståendes rätt till delaktighet. En empirisk studie hade däremot 
varit svår att genomföra på grund av den begränsade tiden som vi hade för denna 
uppsats. Det har varit utmanande att hantera våra egna erfarenheter på ett sådant sätt att 
det ej skulle påverka resultatet. Då våra erfarenheter av att vara närstående till allvarligt 
sjuka patienter ständigt påverkar oss har vi genom gemensam reflektion blivit mer 
medvetna över de känslor som uppstått då vi analyserat resultaten i valda artiklar.  
 
Problemformulering och syfte ändrades under sökprocessen då de inledande 
sökningarna inte gav förväntade träffar. Eftersom den inledande litteratursökningen gav 
en alltför stor mängd forskning som inte besvarade vår första frågeställning närståendes 
upplevelse av delaktighet på sjukhus gjordes en avgränsning till närståendes upplevelse 
av delaktighet vid palliativ vård i hemmet. Detta gjorde att artikelsökningen blev mer 
hanterbar och gav en bättre överblick över området. 
 
Sökorden som användes i de första sökningarna upplevdes relevanta men gav ändå inte 
förväntande träffar då majoriteten av artiklarna rörde området intensivvård. När de nya 
sökorden inom området palliativ omvårdnad togs fram förenklades sökningarna 
avsevärt och sökningarna resulterade i artiklar inom ett mer avgränsat område. Den 
bristande erfarenheten inom informationssökning vi hade kan ha påverkat de inledande 
sökningarna negativt eftersom sökningarna genererade allt för många träffar och 
tvingade oss att ändra område.  
 
Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och ProQuest Nursing då de databaserna 
upplevdes mer lättanvända än andra databaser. Om fler databaser använts hade resultatet 
resulterat i ett större urval av artiklar men detta hade blivit ohanterbart att granska på ett 
tillfredsställande sätt.  
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Resultatdiskussion 
Bristande stöd och brist på information framkommer i resultatet som en viktig del i de 
närståendes upplevelser av delaktighet vid palliativ vård i hemmet. En viktig aspekt som 
tycks påverka närståendes känsla av delaktigheten är tillgången till information. 
Adekvat information är väsentlig för att känna delaktighet. Om de närstående upplever 
otrygghet relaterat till bristande information från sjuksköterskan kan det innebära ett 
vårdlidande, ett onödigt lidande orsakade av brister i vården (Wiklund 2003, ss. 102-
108). Vi menar att vårdpersonalen skall sträva efter att ge de närstående information. 
Med det menar vi att de närstående ska få den information de har rätt till, och att det är 
sjuksköterskans ansvar att skapa tid och utrymme för denna information.  
 
Resultatet visar att informationen som ges skall sammanfattas och även ges skriftligt. 
Det är viktigt att vårdpersonalen som lämnar information försäkrar sig om att de 
närstående har förstått informationen eftersom de närstående på grund av sin utsatta 
situation kan lida av minnesförlust, depression och rädsla som gör det svårt för de 
närstående att ta till sig all information (Hudson, Aranda & Kristjanson 2004, s. 21). 
Stöd relaterat till information innefattar information om sjukdomsförloppet, förväntade 
komplikationer samt undervisning om hur de närstående aktivt kan vårda patienten. Att 
vara delaktig i vården och vara involverad i planeringen anses vara värdefullt av de 
närstående (Brazil et al. 2010, ss. 111-116; Proot et al. 2003, ss. 113-121). 
 
Informationsbrist leder även till otrygghet och otillräcklighet. De närstående beskriver 
att de alltid har en känsla av att tvingas vara närvarande för att få ta del av viktig 
information. Även här visar resultatet vikten av att vårdpersonalen ger information utan 
att de närstående bett om den. Sjuksköterskor bör ha kompetens för att möta dessa 
behov, men vårt resultat visar dessvärre att många närstående inte upplever det så. Vi 
tror att sjuksköterskans förmåga till lyhördhet och empati spelar stor roll i mötet med de 
närstående. Detta bekräftas även av Wiklund (2003, s. 160). Många närstående uttrycker 
att de får för lite stöd från vårdpersonalen, ingen frågar dem hur de upplever situationen 
och hur de mår. Stöd är en viktig förutsättning för att klara av rollen som närstående och 
vårdare (Proot et al. 2003, s. 117). Flera studier styrker upplevelsen av bristande stöd 
från vårdpersonal men också från omgivningen och av andra närstående (Brazil et al. 
2010, ss. 111-116; Proot et al. 2003, ss. 113-121). Sjuksköterskor har idag en hög 
arbetsbelastning vilket vi tror kan leda till brister inom kommunikation och information, 
detta får dock inte drabba de närstående som är involverade i vården av allvarligt sjuka 
patienter.  
 
 
De närstående har ett behov av att få bekräftelse och uppmuntran från övriga närstående 
till patienten då det stärker de närstående att orka fortsätta. Detta visar även andra 
studiers resultat (Brazil, Bainbridge, & Rodriguez 2010, s. 27; Proot et al. 2003, ss. 118-
119). Uppskattning från vårdpersonalen men även omgivningen är betydande för de 
närstående och vi tror att vårdpersonalen kan hjälpa de närstående att ge stöd åt 
varandra. Stödet från andra närstående är viktigt på flera sätt då hjälp med vardagliga 
sysslor kan ge stunder för vila eller värdefull tid med patienten (Brazil, Bainbridge & 
Rodriguez 2010, s. 114). I vårt resultat är det tydligt att de närstående upplever en större 
trygghet och säkerhet i de fall där det finns stöd att få dygnet runt, detta bekräftas även i 
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andra studier där det beskrivs att många närstående upplever att de saknar tillgången på 
dygnet runt vård (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010, s. 113). 
 
Sjuksköterskor som möter närstående till patienter i livets slut bör informera de 
närstående att det finns olika typer av stöd att tillgå. Det är de närståendes individuella 
behov av stöd som skall styra vilken form av stöd som behövs. Det finns bland annat 
stödgrupper där kontakt med andra närstående till döende patienter kan ordnas. 
Stöd i form av stödgrupper saknades av de närstående i vårt resultat. I stödgrupper kan 
de närstående få möjlighet att samtala med andra i samma situation. De kan dela 
upplevelser och smärtan men även dela med sig av de positiva upplevelserna som 
vårdandet i hemmet kan inbringa. Stödgrupper kan bidra till minskat lidande både under 
och efter den palliativa fasen. Om stödgruppen fortsätter efter dödsfallet kan gruppen 
vara ett stöd för de närstående då de har någon som gått igenom samma sak att dela sin 
smärta med. Stödgrupper ger ett bra stöd men det är viktigt att vårdpersonalen inte 
slutar stödja de närstående bara för att de får stöd från annat håll (Henriksson, Årestedt, 
Benzein, Ternestedt & Andershed 2012, ss. 260-161) 
 
SLUTSATSER 
I detta arbete framkommer att det är viktigt för närstående till svårt sjuka patienter att få 
information och att få professionellt stöd för att uppleva sig delaktiga. I och med den 
nya patientlagen som ska stärka patienters och närståendes rättigheter ställs krav på att 
sjuksköterskor och vårdpersonal blir bättre på att skapa förutsättningar för de närstående 
till delaktighet och patientinflytande. Kompetensutveckling inom bemötande och 
kommunikation kommer att behövas för att öka kvaliteten i mötet med patienter och 
närstående. Den roll som de närstående axlar kan vara emotionellt påfrestande. 
Samtidigt är de närstående viktiga för att vården av svårt sjuka patienter som vårdas i 
hemmet ska fungera. Närståendes rätt till delaktighet ska dock styras av de närstående 
och inte av brister inom hälso- och sjukvården. När en patient önskar att vårdas i 
hemmet vid livets slut tas det ofta för givet att de närstående skall ta sig an rollen som 
vårdare. Men vi menar att det är de närstående som själva ska tillåtas avgöra på vilket 
sätt de önskar att vara delaktiga. Det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda för de 
närståendes upplevelser och att inte ett allt för stort ansvar bör läggas på de närstående 
som är i en i en utsatt situation. 
 

Kliniska implikationer 
 

• Sjuksköterskestudenter bör under sin utbildning få möta patienter i livets slut för 
att få möjligheten att möta närstående som är i behov av stöd. 

• Mer forskning kring närstående och delaktighet behövs för att identifiera behov 
och på så sätt kunna förebygga vårdlidande.  

• Ökad kunskap och förståelse hos personal inom hälso- och sjukvården behövs 
för att öka möjlighet till delaktighet för närstående. 

• Möjlighet till delaktighet bör alltid ges, men vårdpersonal bör vara lyhörd för 
hur de närstående önskar vara delaktiga.  
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Bilaga 2 “artikelmatris”  
 
 

Syfte Metod  Resultat 

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

Syftet är att 
undersöka upplevelse 
av att vara närstående 
till en äldre person i 
livets slutskede. 
 

En innehållsanalys med 
kvalitativa intervjuer med 
närstående till patienter i 
livets slutskede.  
17 personer deltog, 11 
kvinnor och 6 män. 
Inklusionskriterier: 
Varit närstående till en 
person som var 75 år eller 
äldre som fått vård i 
hemmet under den sista 
delen av livet. Kunna 
kommunicera i tal och skrift 
på svenska. 

Fem teman 
identifierades:  
I skuggan av döden, 
fokus på den döendes 
behov, känslan 
huvudansvar, kampen 
mot hälso- sjukvård, 
återfå styrka genom 
stöd.  
 
 
 

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

Syftet är att belysa 
närståendes 
upplevelser av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam.  

En kvalitativ 
innehållsanalys med 
intervjuer med närstående 
till patienter som har 
hemsjukvård i livets 
slutskede och som har stöd 
av ett palliativt team.  
17 närstående uppfyllde 
kriterierna, 3 närstående 
bedömdes inte vara vid 
tillräckligt god hälsa och 1 
närstående gick inte att nå. 
13 intervjuer genomfördes, 
5 kvinnor och 8 män. 
Inklusionskriterier: vara 
sammanboende partner till 
patienten som avlidit i 
hemmet. 
Vårdtiden i hemmet skulle 
vart minst 14 dagar. 
De skulle vara 
svensktalande. 
Tiden från att patienten 
avlidit till det att närstående 
kontaktades skulle vara 
minst 4 månader och längst 
12 månader. 

Sex teman 
identifierades. Tillit till 
sjukskötersketeamet, att 
bli inbjuden och få stöd i 
vårdandet, att dela 
ansvaret med teamet, att 
inte vara överens, att 
uppleva påfrestning, att 
få stöd efter dödsfallet.  
 

Titel: How next of 
kin experience 
palliative care of 
relatives at home 
Författare: G. 
Brobäck & C. 
Berterö 
Tidsskrift: European 

Syftet är att 
identifiera och 
beskriva anhörigas 
upplevelser av 
palliativ vård i 
hemmet. 
 

Kvalitativa intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades. En 
kvalitativ metod valdes med 
en fenomenologisk ansats 
för att undersöka 
deltagarnas upplevelse av 
palliativ vård. 

Fem teman 
identifierades och 
resulterade ett 
övergripande tema: 
“känslan av 
otillräcklighet” 
 



 19 

Journal of Cancer 
Care 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 

Deltagarna fick muntlig och 
skriftlig information om 
studien. 
Inklusionskriterier: 
Villiga att delta, ge sitt 
samtycke, vara närstående 
till en cancerpatient som 
erhåller 
palliativhemsjukvård.  
6 deltagare, 4 kvinnor och 2 
män. 

Titel: Supporting 
family carers 
providing end-of-life 
homecare: a 
qualitative study on 
the impact of a 
hospice at home 
service. 
Författare: B, Jack, 
M, O’brien, J, 
Scrutton, C, Baldry 
& K, Gorves 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2014 
Land: England 
 

Syftet är att 
undersöka sörjande 
närståendevårdares 
upplevelser av ett 
palliativt 
hemvårdsteam.  

Semistrukturerade inspelade 
kvalitativa intervjuer. 
20 närstående som hade 
upplevt “hospice at home 
service” 

Tre teman identifierades: 
En uppskattad närvaro, 
Att vara i goda händer, 
Stöd till “normalt” liv.  

Titel: A desire to be 
seen – Family 
caregivers 
experiences of their 
caring role in 
palliative home care 
Författare: M. 
Linderholm & M. 
Friedrichsen 
Tidskrift: Cancer 
Nursing 
Årtal: 2010 
Land: Sverige 

Syftet är att utforska 
informella 
vårdgivares 
upplevelser & roll 
samt upplevt stöd i 
palliativ vård samt 
tiden efter dödsfallet. 

Kvalitativa inspelade 
intervjuer med en 
hermeneutisk ansats valdes 
för att få en djupare 
förståelse för den 
närståendes upplevelse. 
Deltagarna fick skriftlig och 
muntlig information samt ge 
muntligt samtycke. 
Distriktsjuksköterskor bjöd 
in familjemedlemmar till 
studien. 
14 familjemedlemmar 
intervjuades, 9 kvinnor och 
5 män. 
En intervju exkluderades 
pga. störningar under 
inspelningen. 
Inklusionskriterier för 
studien: 
Närstående till en patient 
inskriven i hemsjukvård. 
Patient ska ha dött 3-12 mån 
innan start. 
Närstående skulle må 
psykiskt och fysiskt 
tillräckligt bra för att delta. 

Fyra teman 
identifierades: Att bli en 
vårdare, att vara en 
vårdare, att inte längre 
vara en vårdare och en 
önskan att bli sedd. 
Subteman: 
Moraliska aspekter. 
Ansvar. 
Brutna löften. 
Rädsla. 
Ensamhet 
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Kunna prata svenska. 
Närstående skulle gå med på 
att bli inspelad. 

Titel: 
Meaningfulness in 
palliative home care: 
An interview study of 
dying cancer patients 
‘next of kin. 
Författare: A, 
Milberg & P, Strang 
Tidskrift: Palliative 
and Supportive Care 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 

Syftet är att beskriva 
och tolka 
föreställningen av 
meningsfullhet i att 
vara en närstående till 
en patient med cancer 
inom palliativ vård i 
hemmet.  

Inspelade intervjuer med en 
hermeneutisk ansats. 
19 närstående till cancer 
patienter tillfrågades och 
intervjuades under pågående 
palliativvård. 10 kvinnor, 9 
män 

Teman som 
identifierades. 
Välbefinnande, Det 
normala livet, funktion, 
engagemanget, hopp,  

Titel: Next of kin’s 
experience of 
powerlessness and 
helplessness in 
palliative home care 
Författare: A. 
Milberg, P. Strang & 
M. Jakobsson 
Tidskrift: Supportive 
Care in Cancer 
Årtal: 2003 
Land: Sverige 
 

Syftet med studien 
var att belysa 
anhörigas upplevelser 
hjälplöshet i palliativ 
vård samt att 
kvantifiera.  

Tvärsnittsstudie 
medkvalitativ ansats av två 
grupper av anhöriga: De 
under pågående palliativ 
vård i hemmet samt 
närstående till patienter som 
avlidit.  
En enkät med kvalitativa 
öppna frågor, skickades till 
de närstående som hade en 
nära som gått bort 3-9 
månader tidigare. 233 
närstående svarade på 
enkäten (72 %) 

Fyra teman 
identifierades. 
upplevelsen av 
patientens lidande, 
upplevelsen av att 
patienten tynar bort, 
känslan av 
otillräcklighet samt 
upplevelser av 
maktlöshet och 
hjälplöshet. 

Titel: Next-of-kin 
caregivers in 
palliative home care 
– from control to loss 
of control 
Författare: B. 
Munck, B. Fridlund 
& J. Mårtensson 
Tidskrift: The 
Authors. Journal 
compilation 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 
 

Syftet är att beskriva 
närståendes förmåga 
att hantera palliativ 
vård i hemmet. 
 

En undersökande och 
beskrivande design valdes 
för de kvalitativa 
intervjuerna som spelades in 
och transkriberades.  
Distriktsköterskor fick välja 
lämpliga informanter och 
fråga om de ville delta i 
studien.  
Deltagarna informerades om 
studien och fick ge sitt 
samtycke att delta. 
9 strategiskt utvalda för att 
få variation. 4 kvinnor och 5 
män 
Inklusionskriterier: 
Dödsfallet skulle ägt rum 
inom de senaste 18 
månaderna. 

Två områden 
identifierades. Att 
upprätthålla kontroll och 
att förlora kontroll. 

Titel: Becoming a 
caregiver: new family 
carers’ experience 
during the transition 
from hospital to 

Syftet är undersöka 
och förstå 
upplevelsen av att bli 
en informell vårdare 
under förflyttningen 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Djupgående intervjuer under 
två tillfällen.  Närstående 
som valdes till intervjun var 

Tre teman identifierades: 
Den nya rollen, Den 
sjukes tillstånd, Behovet 
av stöd.  
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home. 
Författare: A, Plank, 
V, Mazzoni & L, 
Cavada 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2011 
Land: Italien 

mellan sjukhus och 
hemmet.  

villiga att delta, och om de 
uppfyllde kriterierna: 18 år 
eller äldre, nya i rollen som 
informell vårdare, 
huvudvårdare i hemmet 
först när patienten 
insjuknade.  

Titel: You only have 
on chance to get it 
right: A qualitative 
study of relatives 
experiences of caring 
at home for a family 
member with 
terminal cancer 
Författare: J, 
Totman, N, Pistrang, 
S, Smith, S, 
Hennessey & J, 
Martin 
Tidskrift: Palliative 
Medicine 
Årtal: 2015 
Land: England 
 

Syftet är att 
undersöka de 
emotionella 
prövningar som 
närståendevårdare 
upplever av 
sjukvården ur ett 
existentiellt 
perspektiv.  

En kvalitativstudie med 
semistrukturerade intervjuer 
som transkriberades.  
15st av 25 inbjudna deltog, 
11 kvinnor, 4 män 

Femton teman 
identifierades som 
kategoriserades utifrån 
Yaloms fyra hörnstenar.  
Ansvar, isolering, död, 
meningsfullhet. 

Titel: Advanced 
home care for cancer 
patients at the end of 
life: a qualitative 
study of hopes and 
expectations of 
family caregivers 
Författare: A. 
Wennmän-Larsen & 
C. Tishelman 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Årtal: 2002 
Land: Sverige 
 

Syftet är att 
undersöka 
närståendes 
upplevelser & 
förväntningar av 
palliativ vård i livets 
slutskede i hemmet. 

Kvalitativa ostrukturerade 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades för att 
undersöka närståendes 
upplevelser av hopp och 
förväntningar. 
Närstående till cancer 
patienter från 3 palliativa 
team i stockholmsområdet 
tillfrågades. Sköterskor och 
det palliativa teamet 
tillfrågades om lämpliga 
informanter. Informations 
brev skickades ut och sedan 
kontaktades de via telefon. 
17 tillfrågades 6 avstod  

Två huvudteman 
identifierades. Ett tema 
berör övergången till att 
bli en närståendevårdare. 
Det andra temat avser 
övergången till en ny 
livssituation. 
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