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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Allt fler personer får palliativ vård i hemmet.  För närstående innebär 
den palliativa vården en stor utmaning med förändrade roller och en ny livssituation. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i 
hemmet. Metod: Litteraturöversikt som bygger på 9 vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats, vilka kvalitetsgranskats och analyserats. Litteratursökningar gjordes 
i databaserna CINAHL och Medline. Resultat: Resultatet som framkom vid 
artikelgranskningen presenteras i 6 kategorier: Att känna en skyldighet att vårda i 
hemmet, att känna sig otillräcklig, att känna sig ensam och isolerad, att vara i 
behov av emotionellt stöd, att vara i behov av information samt att fortsätta efter 
dödsfallet. Närstående beskrev det som en självklarhet att den sjuke fick dö på det 
sätt han/hon önskade, trots att den kunde innebära en stor börda. De upplevde 
känslor av otillräcklighet, ensamhet och isolering i sin roll som vårdare. Då 
närstående fick individuellt anpassad information, upplevde delaktighet och då en 
god relation skapats mellan den närstående och hälso- och sjukvården kunde känslor 
av otillräcklighet, ensamhet och isolering minskas. Konklusion: Delaktighet, 
anpassad information och goda relationer med hälso- och sjukvården gav närstående 
goda förutsättningar till en positiv upplevelse av palliativ vård i hemmet. 
 
Nyckelord: Palliativ vård, närstående, hemsjukvård, upplevelser, stöd, kvalitativ 
 
 



 

 

When the end is near 
-Relatives experiences of palliative care given at home 

 
Summary 
Background: More and more people are receiving palliative care at home. For 
relatives palliative care is a major challenge and means changing roles and a new life 
situation. Objective: The aim of this study is to describe the related parties' 
perceptions of palliative care given in the home. Method: A literature study based on 
nine analyzed articles with qualitative approach. Literature searches were made in 
the databases CINAHL and Medline. Results: The results emerging from the articles 
are presented in six categories: To feel obligated to give care in the home , to feel 
inadequate, feeling lonely and isolated, to be in need of emotional support, to be in 
need of information and to continue after death. Relatives described it as obvious 
that the sick person should die in the way he or she wanted, even though it could 
mean a huge burden on the relative. They experienced feelings of inadequacy, 
loneliness and isolation in their role as carers. When relatives were given 
individualized information, felt participation and established a good relationship with 
the health care team, those feelings where reduced. Conclusion: Relatives' 
participation, customized information and good relationships with the health care 
team created good conditions for a positive experience of palliative care in the home. 
 
 
Keywords: Palliative care, family, home health care, experiences, support, qualitative 
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Inledning 

Det är i modern tid i hemmet som majoriteten av alla människor föredrar att dö, om 
det ges möjlighet att välja (Hudson et al.2012). Platsen där man vårdas under den 
sista tiden i livet är av avgörande betydelse, både för den sjuke och dennes 
närstående. Det egna hemmet är en plats där man ofta känner sig trygg och säker och 
där människans levnadsberättelse och självidentitet skapas. Vid palliativ vård är det 
oerhört värdefullt, både för den sjuke och närstående, att känna sig trygg och 
betydelsefull (Andershed, Ternestedt & Håkansson, 2013).   
 
Historiskt sett har ansvaret för sjuka och gamla legat hos släkt och familj, men genom 
åren har det successivt övergått till att bli landstingens och kommunernas ansvar 
(Strang & Beck-Friis, 2012). Även om döden är en given och naturlig del av våra liv så 
har synen på död och döende förändrats över tid, något som i sin tur också formar 
samhällets syn. Den traditionella döden var en död som ofta tog plats i hemmet och 
som krävde tid och engagemang av samhället runt om. När det moderna 
industrisamhället började växa fram förändrades bilden av döden för många, till att 
vara något som ”angrep” människan istället för något självklart och naturligt 
(Regionala cancercentrum i samverkan [RCC], 2012).   
 
Som sjuksköterska har jag båda stött på situationer där närstående inte fått möjlighet 
till den delaktighet som han/hon önskat krig den palliativa vården i hemmet. Jag har 
sett hur det kan leda till ohälsa hos den närstående vilket påverkar relationen med 
den sjuke och ansvarigt sjukvårdsteam på ett negativt sätt. Närståendeperspektivet är 
något som glöms bort i den dagliga vården av en döende person men som bör lyftas 
och prioriteras för att skapa bra förutsättningar för god palliativ vård. 
  

Bakgrund 

Palliativ vård 
 

Begreppet palliativ vård kommer från latinets pallium vilket kan översättas till 
mantel (Sandman & Woods, 2003). Den palliativa vården grundas på riktlinjer från 
Världshälsoorganisationen (WHO). WHO (2012) definierar palliativ vård som en 
total vård i ett skede när en sjukdom inte längre svarar på botande behandling. 
Palliativ vård ska livskvaliteten öka för den sjuke, men också för familjen och 
närstående. För att kunna möta behoven som uppstår bör vården erbjuda ett 
organiserat stöd och tillämpa ett teambaserat förhållningssätt både under 
sjukdomstiden och efter dödsfallet (Henoch, 2002 och RCC, 2012). I den palliativ 
vården är döendet en naturlig process, som varken påskyndar eller fördröjer 
dödsprocessen (Twycross, 1998). Palliativ vård kräver erfarenhet och speciella 
kunskaper hos hälso- och sjukvårdpersonalen. Sjuksköterskan har en viktig 
samordnande och vägledande roll att stödja både närstående och den som är sjuk 
(Strang & Beck-Friis, 2012). 
 
Enligt Nationella Rådet för palliativ vård [NRPV] (2016), som bygger på WHO:s 
(2012) riktlinjer kring palliativ vård, innebär det primära målet att öka patientens 
välbefinnande och livskvalité. Enligt socialdepartementet (SOU 2001:6) finns det fyra 
hörnstenar som den palliativa vården utgår ifrån för att nå detta mål. Den första 
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hörnstenen handlar om lindring av svåra symtom som exempelvis smärta, illamående 
och oro. Detta görs samtidigt som personens integritet och självbestämmande 
beaktas (RCC, 2012 och NRPV, 2016). Den andra hörnstenen innebär teamarbete och 
samverkan mellan professioner kring den sjuke utifrån hans/hennes behov (RCC, 
2012). Tredje hörnstenen betonar kontinuitet i vården och god kommunikation 
mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal, oavsett huvudman, i syfte att främja 
den sjukes livskvalitet. Den fjärde och sista hörnstenen betonar vikten av stöd till 
närstående. Detta eftersom vården i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från 
närstående (SOS, 2013a). Det är av stor vikt att närstående känner att de får den 
information de behöver och känner att deras närvaro och medverkan är betydelsefull. 
Närstående bör erbjudas möjlighet att bearbeta händelser och känslor, både under 
sjukdomstiden och efter dödsfallet (RCC, 2012 och SOS, 2013a).  
 

Närstående 
 

Varje människa ingår i ett nätverk av människor och stöd till den döende måste 
innefatta de närstående (Strang och Beck-Friis, 2012). Närstående definieras enligt 
Socialstyrelsens termbank som ”person som den enskilde anser sig ha en nära 
relation till” (SOS, 2016a). Begreppet anhörig definieras som ”en person inom 
familjen eller bland de närmaste släktingarna” (SOS, 2016b). Begreppen närstående 
och anhöriga skiljer sig åt genom att närstående ofta relateras till individens 
närmaste sociala nätverk medan anhörig pekar på släktband eller likande relation 
(Strang och Beck-Friis, 2012).  I denna litteraturöversikt används begreppet 
närstående för den person eller de personer som vårdar och stödjer den sjuke i 
hemmet.  
 

Närståendes roll vid palliativ vård i hemmet 
 

Vid palliativ vård i hemmet är närståendes engagemang avgörande för en 
framgångsrik vård (Hudson et al.2012). Familjens eller annan närståendes stöd är en 
viktig förutsättning för en bra sista tid, men många närstående saknar helt erfarenhet 
sedan tidigare av att vårda någon som är sjuk (Milberg, 2005).  Närstående möter 
både den sjukes fysiska och känslomässiga reaktioner vilket gör situationen både 
fysiskt och mentalt betungande (Kirkevold & Strömsnäs-Ekern, 2002). 
 
Vården utvecklas hela tiden och medicinska teknologin möjliggör hemsjukvård där 
alternativet tidigare varit institution eller sjukhus. Vid palliativ hemsjukvård krävs 
kontinuitet och tillgänglighet för både närstående och professionella vårdare. 
Kontrollen av sjukdomssymtom måste vara lika effektiv i hemmet som den skulle 
vara på sjukhus (Strang & Beck-Friis, 2012). Den sjuke och den närstående utgör 
tillsammans en enhet i den palliativa vården, vilket innebär att de båda behöver 
erbjudas stöd i att hantera sin situation (Kirkevold & Strömsnäs-Ekern, 2002. Den 
närstående har två roller; en som vårdare till den sjuke och partner till 
sjukvårdsteamet, men han/hon är också en livskamrat med egna känslor och behov 
att hantera (Bee et al., 2008). Stöd och information om prognos och förlopp kan ge 
närstående en känsla av framtidsorientering och skapa trygghet. En trygg närstående 
gör den sjuke trygg vilket är en förutsättning för att den sista tiden i livet ska bli så 
bra som möjligt (Strang & Beck-Friis, 2012).   
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Familjefokuserad omvårdnad 
 

Familjefokuserad omvårdnad är en modell där den sjuke och hans/hennes familj 
identifieras som en enhet istället för att fokus endast ligger på den sjuke (Kovacs, 
Bellin & Fauri, 2006).  Enligt familjefokuserad omvårdnad bör en patient och dennes 
familj delta i alla beslut som rör hans/hennes egenvård och hälsa, då familjen utgör 
en grundläggande del av den sjukes välbefinnande (Mitchell, Chaboyer, Burmeister & 
Foster, 2009 och Wright, Watson & Bell, 2002).  Holistiskt familjefokuserad 
omvårdnad omfattar planeringar, genomförande och utvärdering av den givna 
vården och är samarbete mellan vårdgivare, vårdtagare och familjen. Genom 
engagemang och respekt för alla familjemedlemmar stärks familjens förmågor och 
varje familjemedlems erfarenheter och förmåga tas tillvara på. Ett professionellt 
förhållningssätt som sjuksköterska innebär att vara respektfull, lyhörd, ärlig, och att 
förmedla en positiv syn på framtiden (Epley, Summers & Turnbulls, 2010). En av de 
viktiga delarna är en bra relation mellan vårdtagarens familj och ansvarig 
sjukvårdspersonal. Det är viktigt att relationen bygger på ömsesidig respekt, 
samarbete och stöd för hela familjen (Mitchell et al., 2009).         
 
Vid livets slutskede ger familjefokuserad omvårdnad en möjlighet att stötta familjer 
och stärker ett välfungerande samarbete mellan den sjuke, familjen och 
vårdpersonalen (Kovacs et al., 2006).  Enligt forskning har familjefokuserad 
omvårdnad många goda effekter. Bland annan ger det den döende en önskad nivå av 
bekvämlighet och känslomässigt stöd och främjar förmågan att fatta gemensamma 
beslut (Wright et al., 2002). Då familjefokuserad omvårdnad ägnar sig åt 
familjemedlemmarnas behov ges närstående både praktiskt och känslomässigt stöd 
både före och efter patientens död samt säkerställer att samordningen av sjukvård 
sker på rätt sätt. Familjefokuserad omvårdnad hjälper även till att lindra stress och 
skapa utrymme för den närstående att känna sig uppskattad i sin roll som vårdare 
(Kovacs et al., 2006).     

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva närståendes upplevelser av palliativ vård i 
hemmet. 
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Material och metod 

Design 
 

Studien är en litteraturöversikt. Litteraturöversikt definieras som en sammanfattning 
av kunskap inom ett specifikt område, i detta fall relaterat till omvårdnad. Nio 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats har undersökts. Studier med kvalitativ 
design ger en djup information och förståelse om patienters upplevelser, erfarenheter 
eller behov (Friberg, 2012). Genom att använda intervjuer som är en del av kvalitativ 
ansats kan deltagarens beskrivningar och berättelser om sina upplevelser och 
erfarenheter komma fram (Danielson, 2012). Fokus i denna studie är på närståendes 
erfarenheter och upplevelser.  

 

Urval och datainsamling 
 

Artikelsökning gjordes via databaserna CINAHL och Medline. Inklusionskriterier var 
person över 18 år med erfarenhet av att vårda vuxen närstående, över 18 år, vid livets 
slutskede i hemmet. Artikeln skulle belysa närståendes upplevelser av att medverka i 
palliativ vård i hemmet. Vidare inklusionskriterier för sökningen var artiklar 
publicerade med full text och peer review, att den hade kvalitativ design, den ska ha 
blivit publicerad samt vara skriven på engelska. Artikeln skulle även svara mot 
studiens syfte samt ha hög kvalitet vid litteraturgranskning utifrån protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, framtagen av Avdelningen 
för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Se bilaga 3). Exklusionskriterier var 
artiklar innefattande personer under arton år samt review artiklar.  

Litteratursökningen gjordes med avgränsning till artiklar publicerade från 2003-
2016. Sökningar gjordes med följande sökord: palliative care, home care, caregiver, 
experience och qualitative (bilaga 2). Vid sökning användes booleska operatorer OR 
(eller), AND (och) och NOT (inte) (Friberg, 2012).  Sökningen med nämnda sökord 
gav otillräckligt antal relevanta studier. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & 
Sandström (2016) erhålls bäst resultat då sökning med tesaurus kombineras med 
sökning med fritext. Genom att undersöka referenslistor i slutet av relevanta studier 
som hittats kunde flera artiklar som svarade mot syftet hittas och granskas. Ingen av 
dessa användes i sammanställningen av resultatet.  

 

Dataanalys 
 

Analysen genomfördes med hjälp av Fribergs analysmodell (Friberg, 2012). 
Artiklarna lästes upprepade gånger för att uppfatta detaljer och för att få en helhet av 
artiklarnas innehåll. Därefter identifierades och sammanställdes nyckelfynd i varje 
enskild studies resultat, utifrån litteraturöversiktens syfte. I nästa steg undersöktes 
likheter och olikheter och liknande upplevelser sammansattes, först i grupper vilka 
senare fick rubriker. Dessa rubriker omformulerades och resulterade i 6 kategorier.  
En sammanställning av artiklarnas syfte och resultat presenteras i en artikelmatris 
(bilaga 1).  
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Etiska överväganden 
 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att etiska överväganden bör göras inför en 
litteraturstudie utifrån hur urval och resultat presenteras. Före litteraturöversiktens 
analys påbörjades gjordes en reflektion av tidigare egna erfarenheter och 
förkunskaper i ämnet. Genom detta kan risken för att analysen påverkas av 
förkunskaper minskas (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar som valts i detta 
arbete är godkända av etisk kommitté och kvalitetsgranskade utifrån protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (bilaga 3).  

 

 

Resultat 

Nedan presenteras de sex kategorier kring närståendes upplevelser av palliativ vård i 
hemmet, som framkom vid artikelgranskningen. 

 

 

  

Närståendes  

upplevelser 

 

 

 

Att känna en skyldighet att vårda i hemmet 

 
Närstående kände ett stort ansvar för att den sjuke fick dö på det sätt han/hon 
önskade (Munk, Fridlund & Mårtensson, 2008 och Wallerstedt, Andershed & 
Benzein, 2014). Det kunde till exempel handla om önskan att dö hemma, att 
tillgodose uppkomna behov och se till att den sjuke aldrig blev lämnad ensam mot sin 
vilja (Wallerstedt et al. 2014 och Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 
2015).  Att som partner eller barn vårda en närstående i hemmet upplevdes av många 
till en början som en börda, men valet att vara vårdare gjordes ändå då det var den 
sjukes önskan och gav den närstående tillfälle att visa kärlek och uppskattning 
(Brobäck & Berterö, 2003 och Linderholm & Friedrichsen, 2010). Även då 
närståendes börda blev väldigt stor accepterades uppgiften som något naturligt och 
självklart (Munk et al. 2008). Känslan av moralisk skyldighet och plikt att följa den 
sjukes önskan var stark hos många, inte bara för makar som levt länge tillsammans, 
utan även mellan före detta makar och mellan vuxna barn och deras föräldrar. 

Att känna en skyldighet att 
vårda i hemmet 

Att känna sig otillräcklig 

Att känna sig ensam och 
isolerad 

 
 
 

Att vara i behov av 
emotionellt stöd 

Att vara i behov av 
information 

Att fortsätta efter 
dödsfallet 
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Närstående upplevde att både andra närstående till den sjuke och hälso- och 
sjukvårdspersonalen såg det som en självklarhet att vården under den sista tiden 
skulle ske i hemmet, om detta var den sjukes önskan (Linderholm & Friedrichsen, 
2010).   

Att känna sig otillräcklig 

Känslan av att vara otillräcklig visade sig som frustration hos närstående. Bristande 
information kring den sjukes diagnos, behandling och planering förvärrades 
frustrationen, men då närstående fick erbjudandet att vara en del av teamet kring den 
sjuke upplevdes istället en känsla av delaktighet, som var positiv (Brobäck & Berterö, 
2003).  

Närstående upplevde sig ofta osäkra som beslutsfattare då vård av en sjuk person var 
ett outforskat område för många, vilket gav upphov till känslor av att man ”borde” 
tänka, känna och göra på ett visst sätt (Totman et al., 2015). 

Då den närstående tog en paus då och då från sin vårdande roll, för att samla styrka 
och kraft, kunde känslor av otillräcklighet minskas och känslan av hanterbarhet i 
situationen infinna sig (Brobäck & Berterö, 2003).  

Närstående uttryckte känslor av otillräcklighet och utanförskap då dennes åsikt inte 
efterfrågades av hälso- och sjukvårdspersonalen, trots att han/hon oftast var den 
person som kände den sjuke bäst (Brobäck & Berterö, 2003 och Linderholm & 
Friedrichsen, 2010). 

 

Att känna sig ensam och isolerad 

Närstående upplevde känslor av ensamhet och isolering i sin situation. Många 
uttryckte ett stort behov av att vara fysiskt och känslomässigt närvarande för den 
sjuke (Wallerstedt et al., 2013 och Ward-Griffin et al., 2012 ), men närstående undvek 
att utrycka egna negativa känslor och tankar då man inte ville riskera att var en börda 
(Munk et al., 2008 och Ward-Griffin et al. 2012).  Den närståendes förmåga att skapa 
en relation till hälso-och sjukvårdspersonalen var viktig då det kunde vara avgörande 
för att tillräckligt synliggöra närståendes behov. Relationen underlättade också för 
närstående att känna sig involverade i vården av den sjuke (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010). Då närstående upplevde litet eller inget stöd från hälso-och 
sjukvårdspersonalen uppstod känslor av ensamhet och utsatthet.  Ett exempel på 
tillfälle som var särskilt utmanande för närstående som upplevde saknat stöd, var då 
den sjuke blivit utskriven från sjukhuset och kommit hem igen.  Närstående beskriver 
då känslan av ensamhet och att vara utlämnad att ensam ansvara för den sjukes 
välmående utan att ha fått bekräftelse på att han/hon gör rätt och kan klara det 
(Totman et al. 2015).  

När den döende personen försämrades och blev allt mer sängbunden ökade risken för 
isolering och ensamhet hos närstående (Holdsworth, 2015 och Ward-Griffin et al. 
2012).   I en studie av Brobäck och Berterö (2003) beskrev närstående känslor av att 
vara inlåsta i sitt eget hem. Orken för att utföra aktiviteter man tidigare gjort, 
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exempelvis gått en promenad, minskade samtidigt som rädslan för att lämna den 
svårt sjuke ensam, ökade.  

 

Att vara i behov av emotionellt stöd 
 

Närstående beskrev hur hälso- och sjukvårdens team främst riktade sina insatser mot 
den sjuke personen. Detta gjorde att närstående som vårdade en svårt sjuk person 
kände sig osynliga (Brobäck & Berterö, 2003). Den närstående satte den sjukes 
fysiska, psykiska och sociala behov i centrum medan de egna behoven ignorerades 
eller kom i andra hand (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Då kravet 
ökade på närstående, relaterat till att den sjuke försämrades beskrev närstående att 
deras behov av stöd, både praktiskt och emotionellt, ökade (Totman et al., 2015). I en 
studie från 2011 framkom att närstående upplevde att de fått god praktisk hjälp av 
hälso- och sjukvårdspersonalen men man hade önskat att personalen hade lyssnat 
mer till vad den specifika familjen hade för behov av praktiskt och emotionellt stöd 
och vilka tidigare kunskaper som fanns. Här beskrev närstående känslor av att inte 
blivit lyssnade på och inte blivit bekräftade som riktiga vårdare. Närstående upplevde 
att stort fokus lades på den sjuka och endast lite på de personer som fanns 
runtomkring (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011).   
 

Att vara i behov av information  

Närstående upplevde det svårt att se på när den de vårdade hade episoder av 
illamående, kraftig utmattning och smärta (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011 och 
Munck et al., 2008). Närstående hade ett stort behov av att vara inkluderade och få 
information kring beslut som fattades kring den sjuke och det upplevdes viktigt att 
hälso- och sjukvårdspersonalen, särskilt läkaren, hade vetskap om att den närstående 
oftast inte var utbildad i att vårda (Holdsworth, 2015). Ansvaret för hantering av 
läkemedel i hemmet hamnade ofta på den närstående om personen själv inte klarade 
av det. Många närstående saknade kunskap kring läkemedel och kände osäkerhet i 
hanteringen men detta undanhölls från den sjuke. Det fanns en outtalad förväntan 
från den sjuke att närstående kunde hantera och ansvara för läkemedel. Av rädsla för 
att gör den sjuke orolig dolde närstående sin osäkerhet, men var i behov av stöd från 
sjuksköterska för att få hjälp och stöd i hanteringen (Linderholm & Friedrichsen 
2010).  

Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer & Ducharme (2010) beskrev vilka olika strategier 
närstående hade för att hantera den sjukes smärta och tre underprocesser som var av 
vikt kunde identifieras. Den första handlade om den närståendes acceptans av 
ansvaret för smärtlindringen, den andra handlade om att söka information kring 
smärta och smärtlindring. Den tredje processen handlade om att skapa en relation till 
smärtlindringen tillsammans med den sjuke och hälso- och sjukvårdspersonalen 
(Mehta et al. 2010).  

Närstående upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen gav bristfällig information 
om användning, biverkningar och effekt av ordinerade läkemedel. Vid situationer då 
närstående upplevde att man fick tillräcklig mängd information kring smärta och 
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hanteringen av denna, kunde en strategi för smärthanteringen lättare sättas upp 
genom att den närstående kände en ökad trygghet i sin roll (Mehta et al. 2010).  

Närstående använde olika källor för att få tillgång till information om smärtlindring. 
De mest använda källorna var vårdpersonal, familjemedlemmar, vänner, internet, 
och böcker. Närstående kombinerade olika informationskällor, till exempel 
information från vårdpersonal och internet, för att få den information de behövde. 
Trots att det fanns många informationskällor så upplevde närstående en saknad av en 
helhetsbild kring smärta som upplevs under palliativ vård (Mehta et al. 2010). 

Då döden var nära upplevde närstående ett ökat behov av att ha nära kontakt med 
sjukvårdspersonalen, för information kring vilka symtom som kunde förväntas och 
hur man kunde hjälpa den sjuke på bästa sätt (Holdsworth, 2015). 

 

Att fortsätta efter dödsfallet 

 
Efter dödfallet förändrades närståendes situation och roll, från att ha haft en viktig 
och stödjande funktion till att inte längre vara eller känna sig behövd. Detta kunde 
innebära känslor av tomhet eller som att vara i ett vacuum. Några beskrev en känsla 
av dubbel förlust då man inte bara förlorat en familjemedlem utan också sin roll som 
vårdare (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  
 
Familjens och den närståendes upplevelse av dödsfallet påverkades av hur 
kommunikationen tidigare hade varit, både inom familjen och mellan familjen och 
hälso- och sjukvårdspersonalen (Wallerstedt et al., 2013).  
 
Närstående reflekterade över saker de var tacksamma för. Några var tacksamma för 
att personen inte behövt lida medan andra beskrev känslor av accepterande, vilket 
medförde en tacksamhet för den döde personens liv och för livet självt (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010 och Totman et al., 2015). Många närstående upplevde också att 
rollen som vårdare av en döende person gett dem styrka och hjälpt dem att få nya 
perspektiv på livet (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011).  
 
Efter att den sjuke avlidit lämnades närstående med många praktiska detaljer att ta 
tag i. Dessa göromål skapade stress i sorgen, vilket kunde resultera i att den samlade 
upplevelsen av den palliativa vården försämrades (Holdsworth, 2015). I en studie av 
Hunstad & Foelsvik Svindseth (2011) uttryckte alla deltagare det som positivt att ha 
ägnat den sista tiden tillsammans med den sjuke. Trots tuffa perioder ångrade ingen 
av de närstående att den palliativa vården gavs i hemmet.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 

Den genomförda litteraturöversikten bygger på publicerade vetenskapliga artiklar 
och rapporter. Resultatet av en litteraturstudie, där ett antal empiriska studier 
analyserats, kan ge olika resultat då författarens tolkning kan påverkas av rådande 
förförståelse (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
I en litteraturöversikt är det viktigt att det finns tillräckligt stort antal artiklar med 
god kvalitet som underlag för att en bedömning ska kunna göras och slutsatser kunna 
dras (Forsberg & Wengström, 2014). Nio vetenskapliga artiklar har i denna 
litteraturöversikt granskats och analyserats. Artiklarna som föll ut till resultatet var 
skrivna på engelska, vilket kan påverka studiens resultat då innehållet tolkas och 
skrivs på svenska. Enligt Axelsson (2012) har sökningen en brist om den bara 
inkluderar artiklar skrivna på engelska eftersom artiklar väljs efter författarens 
språkliga kunskaper. 
 
En kvalitativ ansats har valts för att beskriva närståendes upplevelser och 
erfarenheter av sin roll att vårda en person i livets slutskede (Friberg, 2012). 
Ålderskriteriet var vård i hemmet av vuxna personer, över 18 år. Detta valdes då 
organisationen kring vården av barn och unga under 18 år kan se annorlunda ut. 
Urvalet bestod av vuxna närstående i olika åldrar, både män och kvinnor, vilket kan 
vara positivt för resultatets trovärdighet (Axelsson, 2012). Ingen särskild diagnos 
valdes som kriterium för sökningarna utan endast begreppet palliativ vård. Detta för 
att få en så bred bild av närståendes upplevelser som möjligt.  
 
Denna litteraturöversikt har endast en författare. Det ställs stora krav på objektivitet 
vid bearbetning av materialet. Carlsson (2012) menar att om flera personer 
analyserar materialet ökar noggrannheten och trovärdigheten i analysen.   
 
De artiklar som bygger upp resultatet var publicerade från år 2003 och framåt. Då 
vetenskaplig forskning uppdateras konstant är enligt Östlundh (2006) nyare 
forskning att föredra. Det tänkta inklusionskriteriet var från början artiklar 
publicerade för maximalt 10 år sedan och framåt. Vid databassökning hittades en 
artikel från 2003 som kunde tillföra studien viktig information, därför ändrades 
inklusionskriteriet till att innefatta artiklar publicerade från år 2003 till 2016.  
 
Ett representativt undersökningsunderlag avgörs till stor grad av valda sökord och 
kriterier (Friberg, 2012). Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna 
Cinahl och Medline. Dessa databaser valdes ut då de bedömdes vara lättöversiktliga 
och då båda innehåller en stor mängd vetenskapliga artiklar relaterade till 
omvårdnadsforskning. Om sökningar även gjorts i andra databaser finns möjligheten 
att andra relevanta artiklar framkommit (Östlundh, 2006).  
 
De sex kategorierna som valdes ut till resultatredovisningen föll sig naturligt då trots 
att artiklarna, som resultatet bygger på, var vinklade på olika sätt hittades ett mönster 
utifrån närståendes upplevelser. Eventuellt skulle ytterligare kategorier samt en 
huvudkategori kunna skapas, men detta valdes bort då det inte bedömdes tydliggöra 
resultatet ytterligare.  
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Resultatdiskussion 
 

Palliativ vård i hemmet innebär en stor utmaning för närstående. Resultatet av denna 
litteraturöversikt visar att närstående har behov av att känna sig delaktiga i den 
sjukes vård och planering (Brobäck & Berterö, 2003). Upplevelsen av att inte känna 
sig delaktig kan yttra sig i känslor av otillräcklighet i sin roll som vårdare vilket kan 
påverka den palliativa vården negativt (Brobäck & Berterö och Linderholm & 
Friedrichsen, 2010). En god relation mellan den sjuke, närstående och ansvarigt 
hälso-och sjukvårdsteam är av stor vikt för att närstående ska få sina behov sedda och 
uppleva stöd och stöttning att klara av sin situation, men detta grundar sig delvis i 
den närståendes egen förmåga att skapa denna relation (Linderholm & Friedrichsen, 
2010). Först när en god relation etablerats kan den närståendes behov synliggöras för 
hälso- och sjukvårdsteamet och känslor av ensamhet och utsatthet, minskas (Totman 
et al., 2015). Relationen är också en grund för att den närstående får den information 
som krävs för att lättare kunna hantera och känna stöttning vid behandling av 
symtomlindringen hos den sjuke (Metha et al., 2010). 
 
Historiskt sett har ansvaret för vården av gamla och döende legat hos familj och 
närstående i hemmet, men med tiden har familjens ansvar minskat. Det har istället 
blivit hälso- och sjukvården som nu har huvudansvaret för den sjuke personen och 
för planeringen av vården (Strang & Beck-Friis, 2012). Trots det så väljer närstående 
att ta på sig rollen att vårda i hemmet. Känslor av kärlek eller känslor av plikt och 
skyldighet är det som påverkar närstående att ta steget. Valet att vårda en person kan 
tas både av det vuxna barnet, som väljer att vårda en sjuk förälder, eller en äkta 
make/maka som väljer att vårda sin andra hälft (Brobäck & Berterö, 2003). 
Resultatet visar också att även före-detta makar kan vara villiga att vårda. Även om 
en relation inte finns idag verkar kraften i det som en gång varit stark nog för att fatta 
ett beslut att vårda och vara nära under personens sista tid (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010). 
 
Socialdepartementet (SOU 2001:6) beskriver fyra hörnstenar i den palliativa vården 
och den första är symtomlindring som innefattar att psykiska, fysiska och 
existentiella behov ska beaktas. Resultat visar att närstående upplever det svårt att se 
på när den som vårdas har svåra symtom av olika slag exempelvis illamående eller 
smärta (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011 och Munck et al., 2008). Den som är 
sjuk förväntar sig att den närstående ska ansvara för och hantera läkemedel, trots att 
många saknar kunskap kring symtomlindring och läkemedel sedan tidigare. 
Närstående döljer sin okunskap för den sjuke för att inte göra honom eller henne 
orolig (Hunstad & Foelsvik Svindseth, 2011).  
 

För att den närstående ska kunna skapa strategier för att hjälpa den sjuke med 
symtomlindring krävs att hälso- och sjukvården ger den information som krävs och 
att den anpassas till den närståendes tidigare kunskaper och erfarenheter. Görs inte 
det finns risk att den sjukes sista tid i livet påverkas negativt då svåra symtom inte 
blir lindrade (Metha et al., 2010). 
 

Den andra hörnstenen inom den palliativa vården betonar vikten av samverkan och 
teamarbete mellan alla inblandade kring den sjuke. Resultatet visar att närstående 
upplevde känslor av utanförskap och otillräcklighet då dennes åsikt och kunskap inte 
efterfrågas av hälso- och sjukvårdspersonalen, trots att han eller hon är den som 
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känner den sjuke bäst (Brobäck & Berterö, 2003 och Linderholm & Friedrichsen, 
2010).  
Som tidigare nämnts fann Linderholm och Friedrichsen (2010)  i sin studie att det är 
den närståendes förmåga att skapa en relation till hälso-och sjukvårdspersonalen 
som avgör om hans/hennes behov blir tillräckligt sedda. Det innebär att stödet som 
ges grundas i den vårdande personens personlighet och förmågor och inte på den 
situation personen befinner sig i. Inom familjefokuserad omvårdnad 
uppmärksammas behov utifrån varje person och situation. Modellen bygger på en 
god relation mellan vårdtagare, familj och vårdgivare (Kovacs et al., 2006). Ett 
arbetssätt utifrån familjefokuserad omvårdnad innebär att se alla inblandade 
eftersom familjen utgör en grundläggande del av den sjukes välbefinnande. 
Familjefokuserad omvårdnad innebär också att hälso- och sjukvårdspersonalen 
noterar och bekräftar närståendes behov av känslomässigt och praktiskt stöd (Michell 
et al., 2009).  
 
Den palliativa vårdens tredje hörnsten handlar om kontinuitet och god 
kommunikation mellan den sjuke, dennes närstående och hälso- och 
sjukvårdspersonalen och den fjärde hörnstenen betonar vikten av att ge närstående 
stöd i sin situation (RCC, 2012). Resultatet visar att kommunikationen inom och 
mellan berörd hälso- och sjukvårdspersonalen är viktig för hur närstående upplever 
situationen vid dödstillfället (Wallerstedt, et al., 2013), vilket kan påverka den 
närståendes helhetsbild av den palliativa vården. Närstående upplever många gånger 
saknad av tillräcklig information kring den sjukes diagnos och behandling samt hur 
planeringen ser ut. Närstående kan på grund av bristen på information uppleva sig 
som otillräckliga i sin vårdande roll och även känna sig ensamma och isolerade. Om 
närstående får ta del av tillgänglig information kring den sjukes situation ökar 
tryggheten i rollen som vårdare (Brobäck & Berterö, 2003).   
 
Brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonal strax före, under och efter dödsfallet 
kan påverka hela upplevelsen av den palliativa vården negativt (Wallerstedt et al., 
2013). Den närståendes roll förändras snabbt då den sjuke avlider, från att ha en 
viktig roll till att inte längre känna sig behövd (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
Närstående upplever också stress kring praktiska detaljer som ett dödsfall i hemmet 
innebär. Vid familjefokuserad omvårdnad, då hela familjen ses som en helhet, stöttas 
närstående och familjen både praktiskt och känslomässigt även efter dödfallet, vilket 
kan underlätta arbetet och möjliggöra att sorgeprocessen för den avlidna kan 
påbörjas (Epley et al., 2010). 

 

Slutsatser 

Slutsatser som dras av denna litteraturöversikt är att närstående som vårdar en svårt 
sjuk person i hemmet är i behov av individuellt anpassad information given av 
erfaren och kompetent hälso- och sjukvårdspersonal. För att den närstående ska 
uppleva delaktighet i den palliativa vården krävs att han/hon ges möjlighet till att 
delta i beslut och i planering av vården kring den sjuke. Det är också av stor vikt att 
en god relation mellan närstående, den sjuke och hälso- och sjukvårdsteamet skapas 
för att den närståendes behov tydligt ska synliggöras. 
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Kliniska implikationer 

Vidare forskning behövs för att belysa faktorer som påverkar kommunikationen och 
samarbetet mellan närstående och ansvarigt hälso-och sjukvårdsteam och för att få 
fram verktyg för att kvalitetssäkra den palliativa vården. Det är också av stor vikt att 
sjuksköterskan ges möjlighet till att få den kompetens som palliativ vård i hemmet 
idag kräver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Referenser 

Andershed, B., Ternestedt, B.M., och Håkansson, C. (2013).  Palliativ vård: begrepp 
& perspektiv i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Appelin, G., Brobäck, G., & Berterö, C. (2005). A comprehensive picture of palliative 
care at home from the people involved. European Journal Of Oncology Nursing, 
9(4), 315-324.  
 
Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), 
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 203-220). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Bee, P., Barnes, P., & Luker, K. (2009). A systematic review of informal caregivers' 
needs in providing home-based end-of-life care to people with cancer. Journal Of 
Clinical Nursing, 18(10), 1379-1393. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02405.x. 
 
Brobäck, G., & Berterö, C. (2003). How next of kin experience palliative care of 
relatives at home. European Journal Of Cancer Care, 12(4), 339-346.  
 
Carlsson, G. (2012). Critical incident. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), 
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 43-56). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Danielson, E. (2012). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod. Från ide till examination inom omvårdnad (s. 163-
174). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Epley, P., Summers, J-A., & Turnbull, A. (2010). Characteristics and Trends in 
Family-Cen-tered Conceptualizations. Journal of Family Social Work, 13(3), 269-285. 
doi: 10.1080/10522150903514017 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 
Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats – en vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Hudson, P., Remedios, C., Zordan, R., Thomas, K., Clifton, D., Crewdson, M., & ... 
Bauld, C. (2012). Guidelines for the Psychosocial and Bereavement Support of Family 
Caregivers of Palliative Care Patients. Journal Of Palliative Medicine, 15(6), 696-702. 
doi:10.1089/jpm.2011.0466. 
 
Hunstad, I., & Svindseth, M. F. (2011). Challenges in home-based palliative care in 
Norway: a qualitative study of spouses' experiences. International Journal Of 
Palliative Nursing, 17(8), 398-404. 
 
Holdsworth, L. M. (2015). Bereaved carers’ accounts of the end of life and the role of 
care providers in a ‘good death’: A qualitative study. Palliative Medicine, 29(9), 834-
841. doi:10.1177/0269216315584865. 
 



 

14 

 

Kirkevold, M. & Strömnes-Ekern, K. (2002) Familjen i ett omvårdnadsperspektiv.  
Göteborg: Liber AB 
 
Kovacs, P., Bellin, M., & Fauri, D. (2006). Family-centered care: a resource for social 
work in end-of-life and palliative care. Journal Of Social Work In End-Of-Life & 
Palliative Care, 2(1), 13-27. 
 
Linderholm, M., & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: family caregivers' 
experiences of their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. 
doi:10.1097/NCC.0b013e3181af4f61. 
 
Mehta, A., Cohen, S. R., Carnevale, F. A., Ezer, H., & Ducharme, F. (2010). 
Strategizing a game plan: family caregivers of palliative patients engaged in the 
process of pain management. Cancer Nursing, 33(6), 461-469. 
doi:10.1097/NCC.0b013e3181de72cc. 
 
 
Milberg, A., Rydstrand, K., Helander, L., & Friedrichsen, M. (2005).  
Participants' experiences of a support group intervention for family members during 
ongoing palliative home care. Journal Of Palliative Care, 21(4), 277-284. 
 
Mitchell, M., Chaboyer, W., Burmeister, E., & Foster, M. (2009). Positive effects of a 
nursing intervention on family-centered care in adult critical care. American Journal 
Of Critical Care, 18(6), 543-552. doi:10.4037/ajcc2009226. 
 
Munck, B., Fridlund, B., & Mårtensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative 
home care -- from control to loss of control. Journal Of Advanced Nursing, 64(6), 
578-586. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04819.x. 
 
Nationella Rådet för Palliativ Vård NRPV (2016). Vad är palliativ vård? Hämtad 
2017-03-09, från Nationella Rådet för Palliativ Vård, http://www.nrpv.se/vad-ar-
palliativ-vard/   
 
Regionala cancercentrum i samverkan (2012) Nationellt vårdprogram för palliativ 
vård 2012-2014.  
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-
vard/natvp_palliativvard_2012_final.pdf 
 
Socialstyrelsen (2013a) Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 
slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och 
ledning. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4 

 

Socialstyrelsen (2016a) Termbank. Hämtad från Socialstyrelsen.se 161018 
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=471 

 

Socialstyrelsens (2016b) Termbank. Hämtad från Socialstyrelsen.se 161018 
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=273 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_2012_final.pdf
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_2012_final.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=471
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=273


 

15 

 

Socialdepartementet SOU 2001:6. (2001).  Döden angår oss alla: värdig vård vid 
livets slut: slutbetänkande. Stockholm: Socialdepartementet. 

 
Strang, P. & Beck-Friis, B. (2012) Palliativ medicin och vård, (4:e upplagan). Lund: 
Liber. 
 
Socialstyrelsen Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede (2013) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4 
 
Totman, J., Pistrang, N., Smith, S., Hennessey, S., & Martin, J. (2015). ‘You only have 
one chance to get it right’: A qualitative study of relatives’ experiences of caring at 
home for a family member with terminal cancer. Palliative Medicine, 29(6), 496-507. 
doi:10.1177/0269216314566840. 
 
Världshälsoorganisationen (WHO) 2012. WHO:s definition av palliativ vård. 
http://www.who.int/cancer/palliative/en/ 
Hämtad 170302  
 
Wallengren, C., & Henricson, M. (2012) Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. Vetenskaplig teori och metod- från idé till 
examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Wallerstedt, B., Andershed, B., & Benzein, E. (2014). Family members' caregiving 
situations in palliative home care when sitting service is received: The understanding 
of multiple realities. Palliative & Supportive Care, 12(6), 425-437. 
doi:10.1017/S1478951513000333. 
 
Ward-Griffin, C., McWilliam, C. L., & Oudshoorn, A. (2012). Relational Experiences 
of Family Caregivers Providing Home-Based End-of-Life Care. Journal Of Family 
Nursing, 18(4), 491-516. doi:10.1177/1074840712462134 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 
omvårdnad, en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (Fjärde upplagan) 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Wright, L.M., Watson, W.L., & Bell, J. M. (2002). Familjefokuserad omvårdnad. 
Lund: Studentlitteratur. 

Östlundh, L. (2006). Informationssökning. I Friberg, F. (Red.), Dags för uppsats - 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 45-70). Lund: Studentlitteratur.  

  

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-4


 

1 

 

Bilaga 1. Artikelmatris 
Författare, tidskrift, 
(år) 

Titel Syfte Urval/Metod/Analys Resultat Kvalitet 
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C.  
 
European Journal of 
Cancer Care 
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upplevelser av palliativ 
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Djupintervjuer med 6 
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känsla av kontroll och 
självsäkerhet 
eftersträvas. 
 
 
 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 9/9 
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end of life and the role 
of care providers in a 
`good death´: A 
qualitative study 

Att beskriva 
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Challenges in home-
based palliative care in 
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study of 
spouses´expriences 
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närståendes 
uppfattningar kring vad 
som avgör och påverkar 
kvaliteten i palliativ 
vård i hemmet. 
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intervjuades. Analys 
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bästa möjliga vård 
framkom vara: 
Holistisk omvårdnad, 
vetskap om stöd dygnet 
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slutskedet samt efter 
dödsfallet. 

14 närstående 
intervjuades. Analys 
gjorde enligt 
hermeneutisk metod. 
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vårda när en närstående 
blev svårt sjuk. Mer 
eller mindre frivilligt 
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närstående att känna 
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F.A., Ezer, H., 
Ducharme, F. 
 
Cancer Nursing 
(2010) 
 
 
 
 

Strategizing a game 
plan: 
Family caregivers of 
palliative patients 
engaged in the process 
of pain management 
 

Att beskriva hur 
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24 närstående deltog i 
semistrukturerade 
intervjuer. Dataanalys 
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selektiv kodning 
 

Tre teman framkom: 
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söka information och 
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till smärthantering. 
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Del 2: 8/9 

Författare, tidskrift, 
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(2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Next-of-kin caregivers 
in palliative home care 
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of control 

Att beskriva situationer 
som påverkar 
närståendes förmågor 
att klara av palliativ vård 
i hemmet. 

9 närstående 
intervjuades. Critical 
Incident Technique 
användes för att 
analysera intervjuerna. 

Två huvudteman 
framkom: att bevara 
kontrollen och tappa 
kontrollen. Närstående 
ville bevara kontrollen 
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tillgängliga 24 timmar 
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att kontrollen 
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Att beskriva 
närståendevårdares 
upplevelser av 
känslomässiga 
utmaningar och att 
undersöka deras 
erfarenheter av hälso-
och sjukvårdspersonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 närstående deltog i 
semi-strukturerade 
intervjuer. Analys 
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approach 

15 teman framkom, 
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(2014) 
 
 

Family 
members´caregiving 
situations in palliative 
home care when sitting 
service is received: The 
understanding of 
multiple realities 
 
 
 
 
 

Att fördjupa förståelsen 
kring den närståendes 
situation då det privata 
hemmet blir en plats för 
hemtjänst, vård och 
död. 

Sju närstående till 
avlidna 
familjemedlemmar 
intervjuades två gånger. 
Analys gjordes genom 
direkttolkning och 
uppdelning i kategorier. 

Viktiga faktorer för att 
hantera situationen 
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McWilliam, C.L. & 
Oudshoorn, A. 
 
Journal of Family 
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(2012) 

Relational experience 
of family caregivers 
providing home-based 
end-of-life care 

Att beskriva palliativ vård 
av äldre personer med 
avancerad cancersjukdom, 
given av närstående i 
hemmet -från ett 
närståendeperspektiv. 
 
 

4 närstående- 
djupintervjuades vid 4 
tillfällen var. Data 
transkriberades och 
kodades utefter 
kategorier. 

Tre områden framkom: 
Prioritera den sjukes 
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Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 

metod 

 
Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?    Ja   Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av 

frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 
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Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  
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Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
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trovärdighet) i diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?      

      Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?     Ja   Nej 

 

 


