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Sammanfattning 
Bakgrund: Cirka 80 procent av de som dör i Sverige är i behov av palliativ vård. 
Palliativvård ska präglas av en helhetssyn och patienten ska stå i centrum. 
Symtomlindring, kommunikation och interaktion, samarbete och stöd till de 
närstående styr palliativvården.  
Syfte: Att beskriva närståendes upplevelse av att ha en palliativvårdsbedömd person 
som bor och vårdas i hemmet. 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats där 18 kvalitativa artiklar 
analyserades. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier, ’Vilja patientens bästa’, ’Närstående 
påverkades av vården’ och ’Sociala och existentiella faktorers påverkan på 
närstående’. Under dessa framkom även åtta subkategorier, ’ Motiverad att vårda’, 
’Värna om patienten’ ’Negativa konsekvenser och känslor’, ’Positiva påföljder’, 
’Utmaningar och hanterbarhet’, ’Missnöje med vården’, ’Stödjande faktorer’ och 
’Hemmet som vårdplats’. 
Slutsats: Att vara närstående till en person som vårdas i hemmet gav upphov till både 
positiva och negativa känslor och upplevelser. Litteraturöversikten illustrerar hur de 
närstående vill blir förstådda och bekräftade och värderar bra kommunikation hos 
sjuksköterskorna högt.  
 
Nyckelord: Palliativvård, upplevelse, närstående, hemmet 
  



 
 

 
   

Relatives experience of palliative home care 
Summary 
Background: About 80 percent of those dying in Sweden need palliative care. Within 
palliative care the patient is supposed to be in the center of attention and a holistic 
view during caring. Symptom relief, communication and interaction, cooperation and 
family support are the foundation of palliative care.  
Aim: To describe a relative’s perspective of having a relative within palliative care at 
home. 
Method: A literature review with an inductive approach. 18 qualitative articles were 
analyzed.  
Results: In the result three categories emerged, ‘Wanting the best for the patient’, 
‘Relatives were affected by the care’ and ‘Social and existential factors affecting the 
relative’. Under them eight subcategories emerged, ‘Motivated to care’, ‘Caring for the 
patient’, ‘Negative consequences and feelings’, ‘Positive results’, ‘Challenges and 
manageableness’, ‘Dissatisfaction with the care’, ‘Supporting factors’ and ‘Home as 
care facility’. 
Conclusion: To be a relative to a person being cared for at home gave rise to both pos-
itive and negative feelings and experiences. The literature review illustrates how the 
relatives want to be understood and validated and how they valued good communica-
tion with the nurses. 
 
Keywords: Palliative care, experience, relative, home 
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Inledning 
Varje år dör mellan 90 000 och 100 000 personer i Sverige, vilket motsvarar ca 1 
procent av Sveriges befolkning. Ca 80 procent av de som gick bort bedömdes vara i 
behov av palliativvård. Idag befinner sig mer än hälften av alla över 65 år utanför 
sjukhus vid tiden för sin död, vilket är ungefär dubbelt så mycket som för 25 år sedan. 
Både i Sverige och i andra länder föredrar många att dö i hemmet (Socialstyrelsen, 
2013). World Health Organisation, WHO, (2017) menar att behovet av palliativvård 
kommer att öka över hela världen då populationen blir äldre. Enligt svensk hälso- och 
sjukvårdslag (SFS 2017:30) har alla rätt till vård på lika villkor. Lagen omfattar även 
den palliativa vården, som handlar om att förbättra livskvaliteten för patienter och 
deras närstående vid livets slutskede (WHO, 2017). Patienter som inte har något stöd 
av familj och närstående upplever mer lidande än de som har det (Milberg, Wåhlberg 
& Krevers, 2014). Familj och närstående är alltså betydelsefulla i palliativvården ur 
patientens synvinkel. Omvårdnad ska genomföras med patient och närstående och 
det är sjuksköterskan som ansvarar för att närstående blir sedda och förstådda 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Bakgrund 
 

Palliativvård 
Socialstyrelsens definition av palliativvård lyder: "Hälso- och sjukvård i syfte att 
lindra lidande och främja livskvalitet för patienten med progressiv, obotlig sjukdom 
eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
behov samt organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen, 2013, s.16). Detta är 
definitionen som denna litteraturöversikt kommer utgå ifrån. Brytpunkten till 
palliativvård i livets slutskede definieras enligt socialstyrelsens termbank (2011) som 
"Övergång till palliativvård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården 
ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande". End-of-life-care och ter-
minal care definierar Hui et al. (2014) som när en person endast har några månader 
kvar att leva samt att personen lider av en livshotande sjukdom. Båda dessa begrepp 
ingår i den palliativa vården (Hui et al., 2014). Palliativvård präglas av en helhetssyn 
på människan samt möjligheten att leva med värdighet och största möjliga 
välbefinnande vid livets slut, oavsett ålder och sjukdom (WHO, 2017; Zalonis & Slota, 
2014). Det är viktigt att patienten är i centrum av den palliativa vården. Så långt det 
är möjligt ska patienten ta beslut gällande vården, därefter läggs ansvaret hos 
närstående. För att kunna ta beslut behövs information om och förståelse för 
situationen. Sjuksköterskan ansvarar för att både patient och närstående får korrekt 
information till just deras situation och att informationen är given på ett kulturellt 
anpassat sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Zalonis & Slota, 2014). Globalt 
sätt har patienter som genomgår palliativvård en bra uppskattning om närståendes 
börda gällande deras vård. Dock överskattade patienterna ibland närståendes börda. 
De patienter som upplevde att närstående inte hann med sitt egna liv uppvisade mer 
depressiva symtom (Leroy, Fournier, Penel & Christophe, 2015).  
 

De fyra hörnstenarna 
Palliativvården har fyra hörnstenar; symtomlindring, samarbete, kommunikation och 
interaktion och stöd till de närstående (Socialstyrelsen, 2013). Symtomlindringen 
handlar ofta om att lindra patientens smärta. Ca 80 procent av alla patienter med 
AIDS eller cancer upplever måttlig till svår smärta vid slutet av deras liv. Att lindra 
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smärtorna som patienterna upplever är vårdpersonalens plikt för att värna om 
patienternas värdighet (WHO, 2017).  
 
Med samarbete menas det samarbete som sker mellan professionerna inom det 
teamet som vårdar patienten. Forskning visar att palliativa vårdteam utan en tydlig 
ledare där ledarskapet istället delades, fungerade bäst (Hall, Weaver, Handfield-
Jones & Bouvette, 2008). Personen vars profession behövdes vid ett specifikt tillfälle 
fick då ledarrollen. Teammedlemmarna delade på ansvaret vilket gjorde att de kunde 
stärka varandra i arbetet. Att vårdteamets medlemmar hade olika vårdbakgrund, en 
god kommunikation samt en öppenhet och respekt för varandras åsikter var också 
viktigt för teamets funktion.  Slutligen var det även betydelsefullt att tillsammans 
sitta ner och diskutera samt planera arbetet (Hall et al., 2008). Förtroende för 
varandra i teamet är essentiell. Förtroende för teammedlemmarna i det palliativa 
teamet gör att den enskilda personen lättare kan fokusera på sin uppgift och sin 
relation med patienten och dess närstående (Shaw, Kearney, Glenns & McKay, 2016).  
 
Kommunikation är en central del vid livets slutskede. Brytpunktssamtal handlar om 
att patient och närstående tillsammans med läkare samtalar om patientens 
sjukdomstillstånd (Socialstyrelsen, 2016). När patientens hälso- eller 
sjukdomstillstånd har fortskridit tillräckligt långt kan vården rekommendera att 
botande eller bromsande behandling avslutas då den kan orsaka patienten ökat 
lidande. Det är då inte längre meningsfullt att fortsätta behandlingen. Detta måste 
diskuteras med patient och närstående för att de ska kunna besluta om patientens 
sista tid i livet (Socialstyrelsen, 2016). Kommunikationen är även viktig för att 
vårdpersonalen alltid ska veta hur patienten mår. Om en patient till exempel är 
mycket smärtpåverkad under sin sista tid är det inte säkert att de själva uttrycker det 
om de inte får frågan (Palliativregistret, 2017). Forskning visar att patienten vill att 
deras närstående ska vara med vid samtal om att avsluta behandling (Abdul-Razzak, 
You, Sherifali, Simon & Brazil, 2014). Patienten upplevde då att närstående blev mer 
involverade i vården och kunde hjälpa dem vid beslutstagande. Patienten 
uppskattade också om vårdpersonalen involverade sig i både deras och deras 
närståendes liv. Information blev för patienten lättare att ta in när vårdpersonalen 
var involverad. Patienterna uppskattade även uppriktiga samtal. De ville inte att 
läkaren skulle linda in informationen utan säga som det var. Samtidigt skulle 
informationen inte ges på ett okänsligt sätt och patienten skulle få vara med och 
bestämma hur mycket läkaren berättade (Abdul-Razzak et al., 2014).  
 
Sjuksköterskan ansvarar inom palliativvården för att ge stöd till närstående samt 
identifiera deras behov. Sjuksköterskan ansvarar också för att se familjens kulturella 
behov och informera annan vårdpersonal om utformningen och målet med vården 
(Ellershaw & Wilkinson, 2011). Värdet av att ha en sjuksköterska istället för flera, för 
att slippa berätta om saker för många olika personer, uppskattades. Sjuksköterskans 
bemötande är även en del i att ge stöd till närstående. Stöd och information till 
närstående är viktigt för att de ska känna tacksamhet och förtroende för sjukvården 
(Frivold, Dale & Slettebø, 2015) samt för att de ska kunna hitta sin roll och ta hand 
om patienten (Stajduhar, Funk & Outcalt, 2013). När stödet till närstående inte finns 
kan känslor av frustration, förvirring och bristande förtroende uppkomma (Frivold et 
al., 2015).  
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Vård i hemmet 
Att välja plats att dö på är ett av de sista beslut en människa får göra. Personer över 
65 är generellt sett inte rädda för döden men för processen att dö. Att få dö på önskad 
plats kan minska oro och ångest (Iecovich, Carmel, & Bachner, 2009). 60 procent av 
alla cancerpatienter önskar att få dö hemma men endast 40 procent får göra det 
(Nilsson et al., 2017).    
 
Vård i hemmet har visat sig öka patientens tillfredsställelse med omvårdnaden och 
kan minska behovet av akuta inläggningar på sjukhus (Brumley et al., 2007) samt 
minska återinläggningar på sjukhus inom 30 dagar (Enguidanos, Vesper & Lorenz, 
2012). Minskat antal akuta inläggningar (Brumley et al., 2007), samt att närstående 
sköter mycket av omvårdnaden, sänker vårdkostnaden (Guerriere et al., 2010). Äldre 
patienter som upplever transporter till sjukhus som en börda gynnas av att vården 
kan utföras i hemmet (Brumley et al., 2007). Vård i hemmet kan dock innebära att 
det inte finns full tillgång till alla professioner eller all medicinsk utrustning som 
behövs (Wiencek & Coyne, 2014) exempelvis smärtpump, syrekoncentrator och 
diverse infarter (Munck & Sandgren, 2017). För att känna trygghet i hemmet krävs att 
patienter och närstående upplever situationen som kontrollerbar. En känsla av 
kontroll kan åstadkommas genom kunskap om de medicinska apparaterna samt en 
nära kontakt med kunnig vårdpersonal. Kunnig personal utstrålar trygghet och inger 
inre frid och hopp (Munck & Sandgren, 2017).  
 
Sjuksköterskor inom hemsjukvården har sett svårigheter med palliativvård i hemmet. 
När närstående inte klarar av vården av patienten kan det leda till att patienten 
försummas. Moraliska svårigheter uppstår även när den närstående saknar kunskap 
för att ta hand om patienten samt tar felaktiga beslut angående vården (Brazil, 
Kassalainen, Ploeg & Marshall, 2010). Många närstående känner en moralisk plikt att 
ta hand om sina närstående när de blir gamla och sjuka, trots att de inte har någon 
laglig plikt att göra det. Därför är det viktigt att hemsjukvården samarbetar med 
närstående för att ge patienten bästa möjliga vård. Sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal ska informera närstående om patientens sjukdom och ge dem stöd och 
uppmuntran i vårdandet (Wisth Øydgard, 2017).  
  

Närstående  
ICN:s etiska kod definierar närstående eller familj som "En social enhet bestående av 
medlemmar som knyts samman via släktskap, känslomässiga eller rättsliga band". En 
persons närmaste närstående kan alltså vara en bästa vän (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Enligt regeringens proposition (2008/09:82) skiljs det 
på anhörig och närstående i lagstiftningen. Med anhörig menas en person som är 
delaktig i vården av patienten medan närstående inte är det (Prop. 2008/09:82). 
Litteraturöversikten kommer fortsättningsvis använda sig av begreppet närstående 
för både närstående och anhörig. I resultatet kommer dock personen som vårdas 
benämnas både som patient och anhörig.  
 
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar att ha en god relation med 
närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I kompetensbeskrivningen beskrivs 
sex kärnkompetenser. En kärnkompetens är personcentrerad vård och beskriver 
sjuksköterskans ansvar för att den närstående blir sedd, förstådd och om det önskas 
av patienten, involverad i omvårdnadsprocessen. Samverkan i team är också en av de 
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sex kärnkompetenserna och innefattar sjuksköterskans ansvar för att kommunicera 
med närstående med empati och lyhördhet. Sjuksköterskan ska också stödja och 
hjälpa närstående med bland annat egenvård av patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). En asiatisk studie visar att de närstående som främst är 
delaktiga i omvårdnadsarbetet av patienten är kvinnor (Hirano et al., 2011). Även i 
västerländska länder finns det en förväntan på att det är kvinnan som ska ta hand om 
en sjuk närstående (Williams, Giddings, Bellamy & Gott, 2016).  
 
Sjuksköterskornas förhållningssätt till palliativvård har studerats. De beskrev vikten 
av att involvera familjen för att kunna ge patienten rätt vård. De menade att det inte 
går att vårda en palliativvårdsbedömd patient utan att involvera familjen. 
Sjuksköterskorna i studien upplevde också att de lättare kunde förstå de närstående 
om de hade insikt i deras kulturella bakgrund (Namasivayam, Lee, O'Connor & 
Barnett, 2014).  
  

Familjefokuserad omvårdnad 
Familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad utgör tillsammans 
familjefokuserad omvårdnad. I den familjecentrerade omvårdnaden ses varje 
medlem i familjen som en separat del och tillsammans blir alla delarna större än om 
man hade sett familjemedlemmarna som en gemensam del. I den familjerelaterade 
omvårdnaden väljer man istället att fokusera på antingen närstående eller patienten. 
De olika förhållningssätten kompletterar varandra och utmaningen för 
vårdpersonalen är att veta vilket som ska användas i de olika sammanhang de försätts 
i (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Detta kan jämföras med personcentrerad 
vård som enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) definieras som att patienten är 
viktigare än sjukdomen. Patienten ska inkluderas och ses som "en värdefull och 
jämbördig partner i vården och omsorgen" (Svensk sjuksköterskeförening, 2016, s. 
3). Personcentrerad vård handlar även om att se och ta hänsyn till patientens sociala 
sammanhang (Benzein et al., 2012b; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En 
persons sociala sammanhang är i grund och botten dess familj. Bauman (2000) 
beskriver att patienten själv bestämmer vem som ingår i familjen. Forskning om 
familjeteorier är centrala för att förstå de komplexa, individuella och hela tiden 
förändrande familjesituationerna (Bauman, 2000; Benzein et al., 2012b).  
 
Relationen mellan familj och närstående ska vara icke hierarkisk och ömsesidig. Det 
bör även uppmärksammas att både familjen och sjuksköterskan bidrar med 
expertkunskap i vårdförhållandet samt är det viktigt att sjuksköterskan hela tiden 
återkopplar till familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). För att få 
familjecentrerad vård att fungera är kommunikationen essentiell (Smith, Coleman, & 
Bradshaw, 2002). Viss vårdpersonal involverar familjerna i vården och har en bra 
kommunikation, men oftast är detta barnsköterskor som är villiga att lyssna på 
föräldrarna. Vårdpersonal som inser vikten av att engagera familjen använder sig av 
familjecentrerad vård. Sjuksköterskans antagande om familjen parallellt med 
familjens antaganden om sjukvården kan utan kommunikation leda till missförstånd 
(Smith et al., 2002).  

Syfte 
 

Att beskriva närståendes upplevelse av att ha en palliativvårdsbedömd person som 
bor och vårdas i hemmet.  
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Metod 
 

Design 
En litteraturöversikt som bygger på artiklar med kvalitativ design med induktiv 
ansats har gjorts. Litteraturöversikter ger en bra överblick över ett område och kan ge 
ett översiktligt vetenskapligt stöd till en praktik (Backman, 2008). Valet att använda 
kvalitativa artiklar beror på att kvalitativ design främst används för att kartlägga och 
undersöka människors levda erfarenheter gällande ett visst fenomen samt för att få 
förståelse för deras situation. Den är också mer holistisk än kvantitativ metod 
(Henricson, Segesten, Berlund, & Määttä, 2009; Marshall & Rossman, 2016). Genom 
att ha en induktiv ansats utgår litteraturöversikten inte från en teori utan istället ifrån 
textens innehåll (Hsieh & Shannon, 2005). I studier med kvalitativ design är induktiv 
ansats övervägande (Backman, 2008).  
 

Urval och datainsamling 
Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databasen Medline. Medline är den 
medicinska referensdatabasen som är störst i världen och ingår i basen PubMed 
(Backman, 2008). För att specificera sökningen användes trunkering och de booleska 
operatorerna AND, OR och NOT. Det gav en mer exakt bild över artiklar som svarar 
på syftet (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016).  Inklusionskriterier i 
litteraturöversikten är artiklar med kvalitativ design som är etiskt granskade, peer-
reviewed samt artiklar som det finns tillgång till i de databaser som används. 
Deltagarna (närstående och patienter) måste vara över 18 år och patienterna måste 
även bo och vårdas palliativt i hemmet.  Instrumentet som användes för att granska 
artiklarna är taget från Hälsohögskolan i Jönköping, avdelningen för omvårdnad (se 
Bilaga 1). Kvalitetsgranskningen är uppdelad i två delar, på första delen krävdes ”ja” 
på alla frågor för att få gå vidare till del två. I del två krävdes 7 av 8 ”ja” för att 
användas i resultatet. En första sökning gjordes mellan åren 2015 och 2018 (se Bilaga 
2). Då antalet artiklar blev för få gjordes ytterligare en sökning på endast år 2014 (se 
Bilaga 2) för att utöka sökningen. Artiklarna i uppsatsen är därmed inte äldre än fem 
år. Tabell 1 visar hur sökningen utformades och hur litteraturöversikten fått fram sitt 
resultat.   
 
Tabell 1. Sökningsmatris 

Databa
s 

Sökord Antal 
träffar 

Läst
a 
titlar 

Lästa 
abstrac
t 

Kvalitets-
granskad
e artiklar 

Artikla
r i 
resultat 

Medlin
e 23/1-
18  
 

palliative 
care AND 
relative* OR 
famil* AND 
experienc* 
AND home* 
NOT child* 
NOT pediat-
ric 

1927 1927 119 18 12 

Medlin
e 26/1-
18 

palliative 
care AND 
relative* OR 
famil* AND 

480 480 34 11 6 
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experienc* 
AND home* 
NOT child* 
NOT pediat-
ric 
 

 

Dataanalys 
Samtliga författare läste de utvalda och granskade artiklar separat för att sedan 
diskutera dem tillsammans. Meningsenheter, som är nyckelfynden i studiernas 
resultat och som svarar på litteraturöversiktens syfte, togs sedan ut. Sedan gjordes en 
schematisk översikt på varje studie som består av subkategorier och kategorier. 
Därefter identifierades skillnader och likheter mellan studiernas resultat och nya 
kategorier och subkategorier bildades. Allt detta skrevs in i en tabell med tre 
kolumner där meningsenheterna, subkategorierna och kategorierna står i var sin 
kolumn (se Bilaga 3). Sedan formades en beskrivning av helheten som grundar sig i 
kategorierna. Detta sätt att analysera beskrivs av Friberg (2017).  
 

Etiskt ställningstagande  
För att skydda individer som berörs av forskning finns individskyddskravet som 
ligger till grund för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2014). 
Individskyddskravet består av informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren 
ska se till att syftet med forskningen klargörs för de som berörs. Enligt 
samtyckeskravet ska de som medverkar i studier ska själva bestämma om de vill 
deltaga. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna inte ska spridas 
till obehöriga utan att de ska bevaras med största möjliga konfidentialitet. 
Nyttjandekravet säger att insamlade uppgifter gällande enskilda personer i studien 
endast får används i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2014).  
 
Det ger ett ökat vetenskapligt värde att artiklar som väljs ut till en studie är godkända 
av en etisk kommitté eller att välgjorda etiska överväganden finns (Forsberg & 
Wengström, 2016). I denna litteraturöversikt förekommer endast etiskt godkända 
artiklar och artiklar som innehåller noggranna etiska överväganden enligt de 
individskyddskrav som nämns ovan (Wallengren & Henricson, 2012). Då de som är 
närstående till en palliativvårdsbedömd person är i en utsatt och känslig situation är 
det extra viktigt att artiklarna är etiskt godkända.  

Resultat 
Under resultatanalysen framkom tre kategorier samt åtta subkategorier; ’Vilja 
patientens bästa’ med subkategorierna ’Motiverad att vårda’ och ’Värna om 
patienten’, ’Närstående påverkades av vården’ med subkategorierna ’Negativa 
konsekvenser och känslor’, ’Positiva påföljder’ och ’Utmaningar och hanterbarhet’ 
samt ’Sociala och existentiella faktorers påverkan på närstående’ med 
subkategorierna ’Stödjande faktorer’, ’Missnöje med vården’ och ’Hemmet som 
vårdplats’. Dessa anses besvara syftet "Att beskriva närståendes upplevelse av att ha 
en palliativvårdsbedömd person som bor och vårdas i hemmet".  
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Figur 1: Översikt över kategorier och subkategorier.  

 

Vilja patientens bästa 
Närstående hade olika anledningar till varför de vårdade sin anhörige, allt från 
skuldkänslor till glädje. I sin vilja att skydda patienten använde de sig av olika 
strategier exempelvis undanhållande av information. 
 

Motiverad att vårda 
Närstående var villiga att göra allt för att möta patientens behov samt möjliggöra en 
död i hemmet. Orsaken till valet att vårda sin sjuka anhöriga var dock olika. Vissa 
gjorde det av kärlek och för att de såg det som ett sätt att betala tillbaka i relationen 
(Robinson, Bottorff, McFee, Bissell & Fyles, 2017). Andra gjorde det för att de kände 
att det var deras plikt och att det förväntades av dem (Robinson et al., 2017; Jack, 
O'Brien, Scrutton, Baldry & Groves, 2015; Wallerstedt, Andershed & Benzein, 2014; 
Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015; Alvariza, Årestedt, Boman & 
Brännström, 2017). Plikten i sig gjorde det lättare att acceptera rollen som vårdare 
(Leow & Chan, 2017). En önskan att uppfylla den anhörigas sista önskan att dö i 
hemmet fanns vilket stark motiverade till att vårda (Robinson et al., 2017; 
Wallerstedt et al., 2014). Det fanns också en rädsla för att inte klara av att vårda 
patienten i hemmet tills döden (Holm, Henriksson, Carlander, Wengström & Öhlen, 
2015). Närstående ville skydda patienten från sjukhusvård på grund av tidigare dåliga 
erfarenheter (Robinson et al., 2017). Att vårda kom som något naturligt (Holm et al., 
2015) och det fanns en glädje över att få ta hand om patienten och göra dem lyckliga 
under deras sista tid i livet (Leow & Chan, 2017). När patienten mådde bättre mådde 
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även närstående bättre (Totman et al., 2015; Alvariza et al., 2017). Närstående kände 
ett ansvar för att patienten skulle dö på rätt sätt (Totman et al., 2015) och det var 
oacceptabelt att patienten skulle dö ensam (Wallerstedt et al., 2014). Därför gjorde 
närstående allt för att detta inte skulle ske (Totman et al., 2015). Samtidigt ansåg de 
att det var deras plikt att spendera mer tid med patienten (Leow & Chan, 2017).  
 

Värna om patienten 
Närstående åsidosatte egna behov för att kunna tillfredsställa patientens (Aoun et al., 
2015; Totman et al., 2015; Jack, Mitchell, Cope & O' Brien, 2016; Alvariza et al., 
2017). Att ta emot hjälp var svårt och kunde leda till skuldkänslor eftersom de kände 
att patienten var i störst behov av hjälp (Jack et al., 2015). Närstående hade svårt att 
lämna över vården till andra och föredrog att göra det själva (Jack et al., 2016). Att 
patienten fick hjälp var tillräckligt stöd (Alvariza et al., 2017). 
 
Närstående försökte skydda patienten på många olika sätt bl.a. att undanhålla 
information då det fanns en tro om att patienten mådde bättre av att inte veta. Dock 
ville närstående själva informeras om patientens tillstånd (Holm et al., 2015). 
Närstående var konstant vaksamma på patientens tillstånd vilket påverkade deras liv 
(Totman et al., 2015). Det fanns en kluvenhet inför deras anhörigas situation då de 
inte ville att de skulle lida men samtidigt ville de inte bli ensamma (Holm et al., 2015; 
Leow & Chan, 2017).   
 

Närstående påverkades av vården 
Vården av den anhörige i hemmet påverkade närstående på olika sätt, både positivt 
och negativt. Positivt var att patient och närstående kom närmre varandra och att 
närstående upplevde en personlig utveckling. Negativa känslor uppkom av 
emotionell, finansiell, fysisk och social påverkan. 
 

Negativa konsekvenser och känslor 
Närstående upplevde flera negativa känslor såsom oro, frustration, 
humörsvängningar, sorg, skuldkänslor och kluvenhet (Leow & Chan, 2017). 
Närstående upplevde ibland brist på stöd och en rädsla att behöva möta framtiden 
ensamma (Heidenreich et al., 2014). Situationen som den närstående befann sig i 
beskrevs som begränsande (Holm et al., 2015) och utmattande (Holm et al., 2015; 
Pottle, Hiscock, Neal & Poolman, 2017). Vården ledde även till sömnproblem 
(Robinson et al., 2017; Jack et al., 2015; Leow & Chan, 2017; Alvariza et al., 2017) och 
trötthet under dagen (Robinson et al., 2017). Detta berodde till stor del på en 
konstant oro för patienten (Leow & Chan, 2017; Alvariza et al., 2017). En känsla av 
stress var vanligt hos närstående och berodde på finansiell oro (Heidenreich et al., 
2014), konflikter med andra familjemedlemmar (Leow & Chan, 2017), patienten 
tillstånd (Leow & Chan, 2017; Heidenreich et al., 2014) samt osäkerhet och dåligt 
självförtroende vilket också orsakade oro och ångest (Harrop et al., 2014). Patientens 
försämrande tillstånd påverkade även närståendes känsla av trygghet och fick dem att 
känna sig ensamma (Milberg & Friedrichsen, 2017). De upplevde också att de inte 
kände igen patienten och att relationen var förändrad (Walllin et al., 2014). Det fanns 
inte heller tid till att vårda relationen (Totman et al., 2015) och speciellt kvinnliga 
närstående kände en ökad börda av alla tidskrävande åtaganden och ansvarsområden 
(Leow & Chan, 2017).  
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Att inte spendera tillräckligt med tid med patienten kunde leda till skuldkänslor hos 
närstående (Wallerstedt et al., 2014; Leow & Chan, 2017). Skuldkänslor uppkom även 
av känslan att inte kunna hjälpa vare sig patienten (Alvariza et al., 2017) eller andra 
familjemedlemmar (Wallerstedt et al., 2014). Att uppleva något som svårt eller att ha 
behov av en paus ledde också till skuldkänslor. Att se sin familjemedlem lida 
framkallade känslor av smärta (Totman et al., 2015), hjälplöshet (Schiavona et al., 
2016) och sorg (Leow & Chan, 2017). Sorg uppkom även av det faktum att 
familjemedlemmen inte hade lång tid kvar att leva (Leow & Chan, 2017). Rädslan 
över att förlora sin partner ledde till stress och frustration (Wallin et al., 2014).  

 

Positiva påföljder 
Trots negativa konsekvenserna av vården upplevde närstående vinster (Pottle et al., 
2017; Leow & Chan, 2017). Det var givande att kunna göra något för sin 
familjemedlem (Wallerstedt et al., 2014; Pottle et al., 2017; Leow & Chan, 2017; 
Totman et al., 2015). Uppskattning kom från möjligheten att spendera mer tid 
tillsammans med patienten (Leow & Chan, 2017; Totman et al., 2015; Alvariza et al., 
2017) men också sin egen familj (Leow & Chan, 2017; Totman et al., 2015). Att 
spendera mer tid tillsammans resulterade i en djupare relation (Wallerstedt et al., 
2014; Pottle et al., 2017; Totman et al., 2015) eller bibehållandet av en tidigare bra 
relation (Totman et al., 2015). 
  
Vårdandet gjorde att närstående upplevde en personlighetsutveckling. De blev 
starkare, lärde sig att hantera döden, blev mer tålmodiga och förstående (Leow & 
Chan, 2017) samt lärde sig nya färdigheter (Pottle et al., 2017; Leow & Chan, 2017). 
Att lära sig nya färdigheter ledde till en känsla av bemästring (Harrop et al., 2014). 
Vården av patienten ingav även trygghet och lättnad (Alvariza et al., 2017). 
Närstående upplevde döendet och döden som något värdigt och var nöjda över att ha 
möjliggjort en död i hemmet (Wallerstedt et al., 2014). Vården gjorde att närstående 
blev mer beslutsamma att leva livet till fullo. De uppskattade hälsa och familjeband 
mer och det blev tydligt för dem att lycka i livet kommer från att vara med och ta 
hand om familjen (Leow & Chan, 2017).  
 

Utmaningar och hanterbarhet 
Att vårda patienten kunde upplevas som så utmanande att närstående ibland 
funderade på om de kunde fortsätta. Tiden av intensivt vårdande var dock så kort att 
den kändes hanterbar. Trots att vårdandet inte överskred deras personliga resurser 
(Robinson et al., 2017) fanns det ändå en gräns till vad de klarade av (Holm et al., 
2015). Hos närstående som inte klarade av att hjälpa patienten uppkom en känsla av 
frustration (Leow & Chan, 2017), hopplöshet (Wallin, Carlander, Sandman, 
Ternestedt & Håkanson, 2014) och att ha tappat kontrollen (Heidenreich, Koo & 
White, 2014; Hardy, King & Rodriguez, 2014). Misslyckande ledde också till känslor 
av skuld och av att inte lyckades leva upp till sina egna normer. De ville och försökte 
förändra en situation som inte gick att förändra. (Wallin et al., 2014).  
 
Närstående kände att tidigare erfarenheter av vårdande underlättade situationen 
(Robinson et al., 2017; Alvariza et al., 2017). Tidigare erfarenheter kunde dock också 
leda till en ökad börda då andra familjemedlemmar förväntade sig att de kunde ta de 
rätta besluten (Schiavona et al., 2016). Närstående upplevde hela tiden nya 
energikrävande (Holm et al., 2015) och stressande utmaningar (Leow & Chan, 2017). 
Situationen försvårades när patienten inte ville ta emot vården (Totman et al., 2015). 
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Närstående tyckte att det var svårt att hantera den medicintekniska utrustningen, 
administrering av medicin (Harrop, Byrne & Nelson, 2014) samt den basala 
omvårdnaden (Harrop et al., 2014; Totman et al., 2015). Speciellt män tyckte att den 
basala omvårdnaden var utmanande (Leow & Chan, 2017). Det fanns även finansiella 
utmaningar då det var svårt att få ekonomin att gå ihop (Heidenreich et al., 2014). 
Även sociala svårigheter och förluster fanns men när dessa överkoms uppstod en 
känsla av stolthet (Wallin et al., 2014). Att ansvara för beslutstagande gällande 
vården upplevdes som utmanande då mycket stod på spel (Aoun et al., 2015; Totman 
et al., 2015). De kom fram till att deras tidigare självständiga livsstil som de varit 
stolta över inte fungerade i sammanhanget (Aoun et al., 2015).  
 
En osäkerhet kring om de har gjort tillräckligt var något som besvärade närstående 
(Totman et al., 2015; Wallin et al., 2014). Yngre närstående kände en kluvenhet 
mellan familjeliv och patienten (Jack et al., 2015). Även vardagliga sysslor var något 
som kunde bli emotionellt utmanande (Heidenreich et al., 2014; Wallin et al., 2014) 
men vissa sysslor hjälpte dem att hålla fast vid normaliteten (Wallin et al., 2014). Att 
hantera nyuppkomna förändringar gav en känsla av lättnad (Wallin et al., 2014), 
kontroll och trygghet (Hardy et al., 2014). Att ibland göra något annat (Robinson et 
al., 2017) och komma ifrån ansvaret var något som närstående tyckte var viktigt och 
värdefullt (Holm et al., 2015; Jack et al., 2015). Detta möjliggjorde avslappning 
(Holm et al., 2015) och kunde distrahera från stress och negativa känslor (Leow & 
Chan, 2017). Vetskapen om att någon annan tog hand om patienten på ett bra sätt 
möjliggjorde tid för sig själv utan att känna skuld (Jack et al., 2015).  
 
Närstående upplevde att var svårt att föreställa sig döden (Holm et al., 2015; 
Wallerstedt et al., 2014; Harrop et al., 2014; Totman et al., 2015) och de fruktade ett 
fortsatt liv utan patienten (Holm et al., 2015; Heidenreich et al., 2014). En känsla av 
ångest uppkom relaterat till döden och dess process (Harrop et al., 2014; Totman et 
al., 2015; Wallin et al., 2014).  Processen försvårades av ovetskapen om hur lång tid 
patienten hade kvar och hur sjukdomsförloppet skulle utvecklas vilket ledde till både 
lättnad och frustration (Holm et al., 2015; Wallerstedt et al., 2014). Både samtal 
(Wallerstedt et al., 2014) och praktiska detaljer kring döden var svårt (Holm et al., 
2015). 
 

Sociala och existentiella faktorers påverkan på närstående 
Faktorer som påverkade närstående på olika sätt var stöd från familj och vänner, 
vårdpersonal samt religion. Stödet från vården kunde leda till tillfredsställelse men 
även till missnöje när det inte fungerade. Hemmet var även en faktor som hade både 
positiv och negativ påverkan. 
 

Stödjande faktorer 
Närstående upplevde ett behov av emotionellt och fysiskt stöd samt information 
(Leow & Chan, 2017). Att få stöd från hälso- och sjukvården hade stora fördelar för 
närstående (Jack et al., 2015; Leow & Chan, 2017, Aoun et al., 2015; Alvariza et al., 
2017). Utan stödet konstaterade närstående att de hade känt sig mer sårbara, 
ensamma och hjälplösa (Jack et al., 2015). Stödet gav alltså en känsla av säkerhet 
(Wallerstedt et al., 2014; Jack et al., 2016). Det gav även en känsla av delat ansvar 
(Robinson et al., 2017; Jack et al., 2015; Totman et al., 2015; Alvariza et al., 2017) och 
frigjorde tid att lägga på annat (Jack et al., 2016, Milberg & Friedrichsen, 2017). Det 
delade ansvaret gav en djupare relation till vårdpersonalen (Totman et al., 2015). 
Vårdpersonalen bekräftade och uppmuntrade närstående vilket gav dem ett ökat 
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självförtroende (Jack et al., 2015; Leow & Chan, 2017; Totman et al., 2015). Speciellt 
sjuksköterskor bidrog till att närstående på ett bättre sätt klarade av situationen 
(Aoun et al., 2015). Relationen till dem sågs som viktigt och gav ett ökat mentalt 
välbefinnande. Sjuksköterskorna upplevdes som skickliga kommunikatörer och 
vårdgivare i svåra situationer. Det var även värdefullt när sjuksköterskorna hjälpte till 
med vardagssysslor. Närstående lärde sig saker av dem vilket gav självförtroende i 
det fortsatta vårdandet (Jack et al., 2016). Det var viktigt för närstående med 
bekräftelse för att förstå att de gjorde allt de kunde (Totman et al., 2015). Att veta att 
ett besök var på gång gav styrka att fortsätta (Jack et al., 2015). När vårdpersonalen 
väl var där och utstrålade självförtroende kunde närstående slappna av då de visste 
att patienten var i goda händer (Jack et al., 2015; Jack et al., 2016). Hjälp under 
natten möjliggjorde vila så att dagen kunde klaras av på egen hand (Jack et al., 2015). 
Även små saker gjorde en stor skillnad (Robinson et al., 2017). Att bara få ställa 
frågor (Alvariza et al., 2017) eller att någon förstod vad de genomgick var 
betydelsefullt (Totman et al., 2015). Att sjukvårdspersonalen tog sig tid att prata med 
patienten var viktigt och ledde till en känsla av kontroll hos närstående (Alvariza et 
al., 2017). Närstående upplevde att vårdpersonalen såg hela patienten och inte bara 
sjukdomen (Alvariza et al., 2017; Klarare et al., 2017) och de blev positivt överraskade 
av att vårdpersonalen tog sig tid att även prata med dem (Klarare et al., 2017) och 
hade deras hälsa i åtanke (Jack et al., 2016).  
 
Det palliativa vårdteamet underlättade för närstående att förbereda sig på förlusten 
av patienten (Holm et al., 2015; Wallerstedt et al., 2014). Trots att närstående inte 
alltid gillade informationen de fick var den viktig i processen (Holm et al., 2015). 
Närstående uppskattade när vårdpersonalen tog sig tid att förklara saker vilket gav 
uppfattningen om att deras behov bemöttes på rätt sätt (Totman et al., 2015). Det var 
viktigt att informationen de fick var relevant och anpassad (Harrop et al., 2014; 
Totman et al., 2015) för att undvika känslor av panik (Totman et al., 2015).  
 
Närstående tyckte att det var viktigt med en kontinuitet i vården (Alvariza et al., 
2017; Milberg & Friedrichsen, 2017; Robinson et al., 2017; Seamark et al., 2014). Det 
palliativa vårdteamet tog hänsyn till detaljer vilket förstärkte upplevelsen av 
kontinuitet (Klarare et al., 2017). Närstående uppskattade också en välfungerande 
organisation (Jack et al., 2015; Seamark et al., 2014) och att det alltid var möjligt att 
kontakta någon (Hardy et al., 2014; Harrop et al., 2014; Milberg & Friedrichsen, 
2017; Seamark et al., 2014; Robinson, Bottorff, McFee, Bissell & Fyles, 2017). Även en 
regelbunden kontakt med vårdpersonalen uppskattades (Seamark et al., 2014). 
Välfungerande vård gjorde att närstående kände stöd och kunde behålla en känsla av 
kontroll (Alvariza et al., 2017).  
 
Att ha stöd från familj och vänner men även arbetskamrater beskrevs som viktigt 
(Holm et al., 2015; Totman et al., 2015; Milberg & Friedrichsen, 2017). Speciellt det 
emotionella stödet kom från familj och vänner (Leow & Chan, 2017; Milberg & 
Friedrichsen, 2017) men även praktiskt stöd (Milberg & Friedrichsen, 2017). Stödet 
minskade bördan samt känslor av ensamhet (Totman et al., 2015; Heidenreich et al., 
2014). Att ha familjemedlemmar som kunde hjälpa till möjliggjorde tid för paus för 
närstående. Närstående hade nytta av att ha vänner som jobbade inom hälso- och 
sjukvården då de kunde hjälpa till när vården var bristfällig (Robinson et al., 2017). 
Familj och vänner kunde innebära att närstående inte behövde något ytterligare stöd 
från hälso- och sjukvården (Aoun et al., 2015).  Även husdjur ingav en känsla av stöd. 
Då djuren var lugna och nöjda var även närstående det (Milberg & Friedrichsen, 
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2017). Det underlättade (Pottle et al., 2017) och hade ett positivt inflytande på 
närstående när patienten uppskattade och tog emot den vård som erbjöds (Robinson 
et al., 2017). Närstående kände som mest stöd när patienten mådde bra (Alvariza et 
al., 2017). 
 
En religiös livsåskådning underlättade situationen (Holm et al., 2015; Totman et al., 
2015). Tron på att Gud hade en plan för allt underlättade anpassningen till sin nya 
roll. Kyrkan sågs som en plats för avslappning, reflektion och möjliggjorde en 
förberedelse inför nya utmaningar (Holm et al., 2015). Även bön sågs som ett viktigt 
stöd för de som var religiösa (Leow & Chan, 2017). Tron på att Gud visste allting och 
kunde ta hand om alla deras problem ingav styrka och frid. (Leow & Chan, 2017; 
Totman et al., 2015). Religionen underlättade även samtal om döden (Totman et al., 
2015).  
 

Missnöje med vården 
Många närstående var missnöjda med vården och de beskrev den desperation de 
upplevde när de lämnades ensamma i svåra situationer (Totman et al., 2015; Alvariza 
et al., 2017). Detta gjorde att de fick omvärdera sina förväntningar på vården och de 
upplevde att de var tvungna att kämpa för att få hjälp (Totman et al., 2015; Seamark 
et al., 2014). Närstående upplevde svek när de inte fick det stöd de behövde 
(Wallerstedt et al., 2014) men även frustration och ilska (Totman et al., 2015).  
 
Närstående upplevde att vårdens organisation var bristfällig vid avsaknad av 
kontinuitet. Detta ledde till ökat ansvar för de närstående då de var tvungna att hålla 
koll på vårdpersonalen och upprepa information (Robinson et al., 2017; Seamark et 
al., 2014). Avsaknad av tydlig information om hur de skulle handla vid olika 
situationer ledde till stress. Närstående var motvilliga till att kontakta vården då de 
sällan fick svar, detta resulterade i att de istället ringde ambulans (Seamark et al., 
2014). Närstående upplevde även att koordination och kommunikation inte 
fungerade (Robinson et al., 2017; Totman et al., 2015; Seamark et al., 2014) vilket 
ledde till att de själva fick organisera vården (Seamark et al., 2014).  
 
Vårdpersonalens beteende var även något som kunde leda till missnöje hos 
närstående. De upplevdes dömande (Robinson et al., 2017), nonchalanta, okänsliga 
(Totman et al., 2015) och manipulativa (Wallerstedt et al., 2014). Det fanns ett 
missnöje med deras kompetens gällande information, symtomlindring (Wallerstedt 
et al., 2014) och kunskap (Harrop et al., 2014). Som en konsekvens av dålig 
information och symtomlindring uppkom känslor av frustration, osäkerhet och ilska 
samt en osäkerhet kring hur de bör bete sig (Wallerstedt et al., 2014)  
 

Hemmet som vårdplats 
Hemmet som vårdplats var tydligt uppskattat av närstående och sågs som en brygga 
från hospice till hemmet (Jack et al., 2016). Närstående kände att hemmet gjorde att 
patienten kunde fortsätt vara i kontroll vilket var tillfredsställande. Vård i hemmet 
upplevdes som tillfredsställande och gav möjligheter för lugn och ro och en känsla av 
normalitet (Pottle et al., 2017). Närstående upplevde dock att normaliteten och 
hemmet hade förändrats av vården (Wallin et al., 2014; Pottle et al., 2017). När 
normaliteten försvann hade något värdefullt gått förlorat. Trots detta fanns det 
glädjefyllda stunder i en nyfunnen normalitet (Wallin et al., 2014).  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion  
För att svara på syftet Att beskriva närståendes upplevelse av att ha en 
palliativvårdsbedömd person som bor och vårdas i hemmet gjordes en 
litteraturöversikt av kvalitativ karaktär, då detta ge en bred och holistisk syn på 
området (Henricson, Segesten, Berlund, & Määttä, 2009; Marshall & Rossman, 
2016).  
 
I sökningarna användes endast en databas, Medline. Antalet artiklar blev så stort att 
fler sökningar inte ansågs behövas. Medline ingår dessutom i en större databas 
(Backman, 2008) och ytterligare sökningar i andra databaser hade resulterat i 
flertalet dubbletter. Sökorden som användes i sökningen valdes utifrån syftet samt 
inklusionskriterierna. Då första sökningen gav ett så stort antal artiklar ansågs inte 
synonymer till sökorden behövas för att utöka sökningen. Det stora utbudet 
möjliggjorde en stram tidsbegränsning och endast fem år gamla artiklar är med i 
resultatet. Alla artiklar som är med i litteraturöversikten har blivit grundligt 
genomarbetade vilket höjer kvalitén. Det har förts en ständig diskussion kring 
resultatartiklarna och alla artiklar har lästs flertalet gånger. Alla artiklar som var 
relevanta för syftet och som klarade kvalitetsgranskningen inkluderades vilket gör 
resultatet mer tillförlitligt (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). Själva 
sökningen kan anses vara bred och allmän men detta resulterade i att fler möjliga 
artiklar hittades. På grund av det stora antalet artiklar fanns en strikt noggrannhet i 
urvalet av studier. Vissa artiklar som tagits med innehåller inte endast närståendes 
upplevelser. Dock har endast de meningsenheter där närståendes upplevelser tydligt 
beskrivs tagits med. 
 
Artiklarna har kvalitetsgranskats med instrumentet som Hälsohögskolan i 
Jönköping, avdelningen för omvårdnad har tagit fram (se Bilaga 1). Det beslutades att 
artiklarna behövde få "ja" på alla frågor i första delen och ha minst 7 av 8 "ja" i andra 
delen av granskningen för att inte utesluta för många artiklar men samtidigt få fram 
värdefullt material. Alla artiklar som klarade granskningen och var relevant för syftet 
har tagits med. Detta resulterar i att risken för ett vinklat resultat är ytterst liten. 
Dock minskar trovärdigheten då inte alla använda artiklar hade samma metod, enligt 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
 
Meningsenheter som innehöll flera olika åsikter, exempelvis en positiv och en 
negativ, kapades och endast den första upplevelsen användes. Detta för att underlätta 
kategoriseringen av meningsenheterna. Det finns en medvetenhet kring att detta kan 
ge en skev bild av verkligheten men andelen borttagna meningsdelar anses vara 
minimal.  
 
Under utvecklingen av litteraturöversikten fördes en diskussion för att minska risken 
för misstolkningar. Studierna lästes först individuellt för att bilda sig en egen 
uppfattning. De slutgiltiga meningsenheterna valdes sedan ut tillsammans, även 
analysen gjordes gemensamt. Detta ökar trovärdigheten och tillförlitligheten 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016) och därmed kvalitén på 
litteraturöversikten då den blivit utvärderad av flera personer. Litteraturöversikten 
har också granskats av studenter och handledare under tiden den har utformats vilket 
ökar bekräftelsebarheten enligt Wallengren och Henricson (2012). 
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Alla vetenskapliga artiklar som använts i litteraturöversikten har översatts från 
engelska till svenska vilket kan leda till felöversättningar och misstolkningar. Ord 
som inte har en exakt svensk översättning har fått behålla sin engelska form för att 
inte tappa ordets innebörd.  
 
Artiklarna som ingår i litteraturöversiktens resultat är gjorda i olika länder. 
Majoriteten kommer från västerländska länder, som liknar Sverige i 
sjukvårdssystemet, men artiklar har även hämtats från länder som ligger utanför 
Sveriges kulturkrets. Då artiklarnas resultat är lika ger detta en stor överförbarhet på 
litteraturöversiktens resultat (Henricson, 2012). Resultat är användbart för 
sjuksköterskor i Sverige men det är även överförbart för sjuksköterskor i 
västerländska länder. Endast två länder, Singapore och Brasilien, anses inte tillhöra 
denna kategori vilket innebär att litteraturöversikten tyvärr inte är överförbar till hela 
världen (Henricson, 2012). Dock ingår alla inkluderade länder förutom 
Storbritannien i International Council of Nurses (International Council of Nurses, 
2017) vilket ökar litteraturöversiktens överförbarhet. 
 
Förförståelse innebär att tidigare kunskaper och erfarenheter finns kring området 
och/eller syftet. Denna förförståelse kan påverka hur artikelförfattare tänker kring 
ämnet och leda deras analys och resultat vilket kan leda till ett vinklat resultat. 
(Wallengren & Henricson, 2012) Förförståelsen för ämnet var minimal då både 
tidigare kunskap och erfarenhet saknades. Att vara medveten om detta ökar 
pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012)  
 

Resultatdiskussion 
 

Litteraturöversiktens resultat visade att närstående ville skydda sin anhörige, möta 
dennes behov samt uppfylla deras önskan att få dö i hemmet. Viljan kom antingen 
genom plikt eller kärlek. Cowan (2014) beskriver hur närstående ansåg att vården var 
en del av att vara en familj. Det var även viktigt för dem att uppfylla 
familjemedlemmens val av vårdplats vilket bekräftar det som framkom i 
litteraturöversiktens resultat. Även Turner et al (2016) beskriver hur närstående 
ansåg att vården ingick i giftemålskontraktet. Närstående i litteraturöversiktens 
resultat ansåg att patientens behov stod över deras och när deras anhöriga fick stöd 
kände närstående att detta var tillräckligt. Familjefokuserad omvårdnad säger att 
närstående är en del av familjen och därför påverkas av hur patienten mår (Benzein 
et al., 2012a). Familjer ska mötas utifrån deras unika behov och förutsättningar 
(Gustafson & Hagberg, 2012) och litteraturöversikten visar att närstående inte alltid 
vill ha stöd. Dock måste en lyhördhet finnas inför eventuella förändringar i framtiden 
(Benzein et al., 2012a). Resultatet beskriver även hur närstående försökte skydda sin 
anhöriga genom att undanhålla information angående deras tillstånd från dem. Detta 
bekräftas av Lee et al (2013) som beskriver hur närstående undanhöll information för 
att den anhöriga inte skulle förstå att den var sjuk, i tron om att den skulle kunna leva 
längre. 
 
Kommunikationen är en stor del i familjefokuserad omvårdnad (Smith et al., 2002) 
och är även en av palliativvårdens fyra hörnstenar (Socialstyrelsen, 2013).  I 
litteraturöversikten beskrivs sjuksköterskor och vårdpersonal som skickliga 
kommunikatörer men kommunikationen kunde även vara en källa till missnöje. När 
familjen blev involverad i vården och fick information gav det en känsla av säkerhet. 
Dålig och tvetydig information ledde istället till osäkerhet. Resultatet visade också att 
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närstående upplevde missnöje vid otillräcklig hjälp eller när de fick kämpa för att få 
den hjälp som behövdes. Även i andra kulturer finns ett missnöje med vården, 
Githaiga och Swartz (2017) beskriver hur närstående i Nairobi inte kände att de fick 
uppskattning av vårdpersonalen för sitt arbete. De upplevde även att de inte fick vara 
delaktiga i vården på det sätt de ville. Detta är ett exempel på hur familjen påverkas 
av sjukdomen och inte bara patienten (Benzein et al., 2012a). 
 
Resultatet beskriver även hur närstående tyckte att det var viktigt med stöd, både 
från familj och vänner, religion men också vårdpersonal. Götze, Brähler, Gansera, 
Polze och Köhler (2014) beskriver hur närstående till en palliativvårdsbedömd 
patient som bor hemma kände sig stöttade i den vård de gav. Dock kom stödet främst 
från familj och vänner. Detta belyses i litteraturöversiktens resultat då det 
emotionella stödet främst erhölls från familj och vänner. Resultatet säger även att 
stödet från familj och vänner ibland var tillräckligt. Stöd till närstående är också en av 
palliativvårdens fyra hörnstenar (Socialstyrelsen, 2013) och sjuksköterskan ansvarar 
för att tillhandahålla detta (Ellershaw & Wilkinson, 2011).  Resultatet visade att det 
var värdefullt när sjuksköterskan hjälpte till praktiskt med olika saker men också när 
de bekräftade den närstående i deras handlingar. Stödet var viktigt för att få tid till 
annat, ge självförtroende samt inge en känsla av delat ansvar. Kontinuitet och en 
välfungerande organisation upplevdes även det som betydelsefullt stöd för 
närstående. Den Herder-van der Eerden et al (2017) beskriver i sin artikel hur 
närstående haft både positiva och negativa erfarenheter av en kontinuitet i 
vårdpersonalen. Litteraturöversikten beskriver hur religionen var ett viktigt stöd. En 
studie belyser hur det finns andliga behov hos de som inte anser sig tillhöra en 
religion och vikten av att tillfredsställa dessa behov lika väl som de som har en 
religiös tillhörighet (Roque Fouto & Partington, 2016).  
 
Även om hemmet förändrades sågs det som något positivt att kunna vara kvar där 
under hela vårdtiden då det ingav rofylldhet och normalitet för närstående. En 
tidigare studie visade på att en död i hemmet minskade oro och ångest även hos 
patienten (Iecovich et al., 2009). Dock visade en studie som jämför dödsplats istället 
att närstående upplevde vården och döden som bäst på hospice (Boer, Hofstede, de 
Veer, Raijmakers & Francke, 2017). Resultatet visade att vården gjorde att närstående 
och patient kom närmre varandra och att den kunde leda till en bibehållen eller till 
och med djupare relation. Närstående upplevde också en personlig utveckling och de 
fick en ny syn på livet. Även Oyegbile och Brysiewicz (2017) säger att den extra tid de 
får spendera tillsammans på grund av sjukdomen leder till en djupare relation. Sparla 
et al (2016) säger istället att vården kunde leda till konflikter mellan patient och 
närstående då de inte kan komma överens om utformningen av vården. 
 
Resultatet visade att närstående upplevde det som givande att ta hand om sin sjuka 
anhöriga och att hemmet sågs som rofyllt. Henriksson, Carlander och Årestedt (2015) 
skriver att närstående som vårdar upplevde situationen som mer givande om de 
kände sig förberedda och kände hopp. Att bo med patienten däremot, gjorde att 
situationen kändes mindre givande. Resultatet i litteraturöversikten visade även att 
närstående tyckte att det var viktigt och värdefull att få komma ifrån ansvaret och ta 
en paus. Vissa närstående slets mellan familjelivet och vården av den anhöriga. Att 
avlastning är viktigt bekräftas även av Holdsworth (2015) som beskriver att 
avlastningen behövs för att bibehålla de normala familjerollerna. Vård av en 
familjemedlem kan leda till att dynamiken i familjen förändras. Benzein, Hagberg & 
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Saveman (2012a) beskriver hur relationen mellan familjemedlemmar bör bygga på 
ömsesidighet och vara icke hierarkisk för att familjen ska fungera.   
 

Slutsatser 
 

Närstående har både positiva och negativa erfarenheter av att ha en anhörig som är 
palliativvårdsbedömd och bor hemma. Trots svårigheter med att hantera situationen 
och missnöje med vården upplevdes situationen som givande. Vikten av 
sjuksköterskors kommunikationsförmåga och förmåga att bekräfta de närstående 
belyses. Närstående påverkades av hur patienten mår vilket bekräftar betydelsen av 
att arbeta familje-fokuserat. Stöd som gjorde att närstående kunde ta en paus var 
också viktigt. Trots att hemmet förändrades av vården upplevelse närstående en 
rofylldhet och glädje att få ta hand om sin anhöriga i livets sista tid.    
 

Kliniska implikationer 
Litteraturöversiktens resultat bidrar med en ökad förståelse för hur närstående 
upplever palliativvård av en anhörig i hemmet. Arbetet belyser även betydelsen av att 
arbeta utifrån ett familjefokuserat perspektiv. Som sjuksköterska är det viktigt att 
förstå att även närstående påverkas av vården och situationen och inte bara 
patienten. Det är därför viktigt att som sjuksköterska tidigt fråga närstående i vilken 
grad de vill vara involverade i vården men även fortsätta fråga detta under vårdens 
gång. Samtidigt är det viktigt att avlasta närstående i deras situation och se till deras 
individuella behov. 
 

Förslag till vidare forskning 
Studierna som har tagits med i denna litteraturöversikt beskriver främst upplevelser 
från närstående som är positiva till vård i hemmet. Som vidare forskning hade det 
varit intressant att belysa upplevelser hos närstående som inte är positivt inställda till 
vård i hemmet i form av en kvalitativ intervjustudie. Det hade även varit intressant 
med en kvantitativ studie som mäter arbetsbördan hos närstående som vårdar en 
palliativ patient i hemmet samt om bördan som vården innebär påverkar närståendes 
fysiska hälsa negativt.  
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Henriksson, A., 
Carlander, I., 
Wengström, Y., & 

Preparing for 
family caregiv-
ing in special-
ized palliative 

Kvalitativ studie med 
beskrivande tolkande 
design 

Att undersöka 
anhörigvårdares 
upplevelse av att 
förbereda sig inför 

Att ta hand om 
en anhörig 
upplevdes som 
en pågående 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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Öhlen, J./ 2015/ 
Sverige/ Palliative 
and Supportive Care 

home care: an 
ongoing pro-
cess 

vårdandet i 
specialiserad 
palliativ vård. 
 
Kvinnor: 7 
Män: 5 
Ålder: > 18 år 

process. Att 
förbereda sig 
inför vården 
innebar att 
förbereda sig 
inför döden. 

Jack, B. A., Mitchell, 
T. K., Cope, L. C., & 
O´Brien, M. R. 
/2016/Storbritannien
/ Journal of Ad-
vanced Nursing 
 

Supporting 
older people 
with cancer and 
life-limiting 
conditions 
dying at home: 
a qualitative 
study of patient 
and family 
caregiver expe-
riences of 
Hospice at 
Home care 

Prospektiv kvalitativ 
studie med naturalistisk 
förklarade design  

Att utforska 
patienter och 
vårdande 
närståendes 
upplevelser av 
hemsjukvård. 

 

Deltagare: 41 

varav 25 
närstående. 

Kvinnor: 19 

Män: 6 

Ålder: > 18 år 

Patienter och 
närstående 
upplevde att 
sjuksköterskorn
a kompetens gav 
vården kvalitet 
och de kände sig 
stöttade i deras 
vilja och val. 
Detta gav 
deltagarna 
emotionellt, 
fysiskt, psykiskt 
och socialt 
välbefinnande.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Jack, B. A., O’Brien, 
M. R., Scrutton, J., 
Baldry, C. R., & 
Groves, K. E./ 2015/ 
Storbritannien/ 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Supporting 
family carers 
providing end-
of-life home 
care: a qualita-
tive study on 
the impact of a 
hospice at 
home service 

Kvalitativ studie med en 
naturalistisk 
tolkningsmetod 

Att beskriva 
anhörigvårdarens 
upplevelse och 
uppfattning av 
hemsjukvården. 
 
Kvinnor: 15 

Män: 5 

Ålder: > 18 år 

Avlastning 
uppskattades 
och de 
närstående 
kunde börja ta 
hand om sig 
själva tack vare 
vårdpersonalen.  
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Den exakta 
valda 
kvalitativa 
metoden 
beskrevs 
inte 

Klarare, A., 
Rasmussen, B. H., 
Fossum, B., Fürst, C. 
J., Hansson, J., & 
Hagelin Lundh, C./ 
2017/ Sverige/ 
Palliative and 
Supportive Care 
 

Experiences of 
security and 
continuity of 
care: Patients' 
and families' 
narratives 
about the work 
of specialized 
palliative home 
care teams 

Kvalitativ studie med 
narrativ karaktär 

Att undersöka hur 
teamets arbete är 
manifesterat i 
vården ur 
patienter inom 
specialiserad 
palliativ vård 
(SPHC) och deras 
familjers 
perspektiv. 
 
Närstående 
Kvinnor: 5 
Män: 2 
Ålder: 50-89 år 

Vårdpersonalen 
ansågs kunna 
sin sak och gör 
"det lilla extra". 
Både 
vårdpersonalen 
och hjälpmedel 
uppskattades av 
de närstående. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Den valda 
kvalitativa 
metoden är 
inte 
beskriven 

Leow, M.Q.H., & 
Chan, S.W.C./ 2017/ 
Singapore/ Cancer 
Nursing 
 

The Challenges, 
Emotions, 
Coping, and 
Gains of Family 
Caregivers 
Caring for 
Patients With 
Advanced 
Cancer in 
Singapore: A 
Qualitative 
Study 

Kvalitativ studie med 
beskrivande design med 
semistruktueradeintervju
er   

Att beskriva 
anhörigvårdarnas 
upplevelse av att ta 
hand om en person 
med framskriden 
cancer i hemmet i 
Singapore. 

 

Kvinnor: 14 
Män: 5 
Ålder 21-64 

Utmaningar att 
vårda, negativa 
känslor, sätt att 
klara av 
situationen och 
positiva vinster 
var de fyra 
huvudtemana.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Milberg, A., & Frie-
drichsen, M. /2017/ 
Sverige/ Supportive 
Care in Cancer     
 

Attachment 
figures when 
death is ap-
proaching: a 
study applying 
attachment 
theory to adult 
patients' and 
family mem-
bers' experienc-
es during palli-

Kvalitativ deduktiv 
innehållsanalys 

Att hitta 
"attachment 
figures" under 
palliativ hemvård 
genom att använda 
patienters och 
familjemedlemmar
s upplevelser.  
 
Deltagare: 26 
varav 14 

I resultatet 
beskrivs vilka 
som var 
"attachment 
figures" och hur 
familj och 
patient pratade 
om dem, samt 
vilka 
underliggande 
betydelser och 

Det 1: 4/4 
Del 2: 8/8 



 
 

33 
 

ative home care närstående.  
Kvinnor: 11 
Män: 3 
Ålder: 53-79 

teman som 
uppkom.  

Pottle, J., Hiscock, J., 
Neal, R., & Poolman, 
M./ 2017/ Wales/ 
BMJ Supportive & 
Palliative Care 
 

Dying at home 
of cancer: 
whose needs 
are being met? 
The experience 
of family carers 
and healthcare 
professionals (a 
multiperspec-
tive qualitative 
study) 

Kvalitativ studie med 
muliperspektiva 
semistruktueradeintervju
er  

Hur påverkar 
hemmiljön 
uppfattningen av 
dödskvaliten, och 
upplevelsen av att 
vårda någon som 
dör hemma för 
anhörigvårdare 
och vårdpersonal? 
 
Närstående 
Kvinnor: 12 
Män: 3 
Ålder: > 18 år  

Att vara hemma 
ger en känsla av 
kontroll och 
normalitet. Men 
denna kontroll 
kan leda till att 
närstående inte 
får den hjälpen 
de behöver. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Kvalitativ 
metod är 
inte 
beskriven 

Robinson, C. A., 
Bottorff, J. L., McFee 
E., Bissell, L. J., & 
Fyles, G./ 2017/ 
Kanada/ Support 
Care Cancer 
 

Caring at home 
until death: 
enabled deter-
mination 

Kvalitativ studie med en 
tolkande beskrivande 
design. Semistruktuerad 
intervjuer 

Att beskriva 
sörjande 
anhörigvårdare 
upplevelse vars 
dödligt 
cancersjuka 
anhörig har 
upplevt en önskad 
död i hemmet. 
 
Kvinnor: 19 
Män: 10 
Ålder: > 19 år 

Anhörigvårdarn
a var beslutsam 
att ta hand om 
sin anhörige, 
ibland ville de 
inte ens ha 
hjälp. När 
hjälpmedel tas 
till blir de 
lättade. 
Avlastning 
uppskattades. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Schiavona, A. B., 
Muniz, R. M., 
Azevedo, N. A., 
Cardoso, D. H., 
Matos, M. R., & 
Arrieira, I. C. O. 
/2016/ Brasilien/ 
Revista Gaucha De 
Enfermagem 
 

Health workers 
coping with 
having a rela-
tive in palliative 
care for cancer 

Kvalitativ studie med 
explorativ och 
beskrivande design med 
semistruktueradeintervju
er  

Att känna till 
vårdpersonals 
upplevelser som 
har en anhörig 
som vårdas 
palliativt. 
 
Kvinnor och män: 
4 
Ålder: 24-58 år 

Det beskrivs hur 
deltagarna 
hanterar 
närheten till 
döden och 
cancerdiagnose
n. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Det sker 
ingen 
återkopplin
g i 
diskussione
n till 
bakgrunden 

Seamark, D., Blake, 
S., Brearley, S. G., 
Milligan, C., Thomas, 
C., Turner, M., Wang, 
X., & Payne, S./ 
2014/ Storbritan-
nien/ British Journal 
of GeneralPractice 

Dying at home: 
a qualitative 
study of family 
carers' views of 
support provid-
ed by GPs 
community 
staff 

Kvalitativ studie med 
induktiv ansats med 
ground theory metod. 
Semistruktuerade 
intervjuer 

Att framkalla 
anhörigvårdares 
synpunkter om 
kommunalt stöd 
som möjliggör en 
död i hemmet. 
 
Kvinnor: 41 
Män: 18 
Ålder: > 18 år 

Det var 
uppskattad att 
ha samma 
vårdpersonal. 
Det ansågs 
viktigt att ha 
kontakt med 
allmänläkaren 
och tråkigt att 
inte mer 
teknologi 
användes i 
vården. 
Kommunikation 
mellan personal 
ansågs viktig. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 

Totman, J.,  Pistrang, 
N.,  Smith, S.,  
Hennessey, S. & 
Martin, J./ 2015/ 
Storbritannien/ 
Palliative medicin 
 

'You only have 
one chance to 
get it right': A 
qualitative 
study of rela-
tives' experi-
ences of caring 
at home for a 
family member 
with terminal 
cancer 

Kvalitativ studie med 
semistruktueradeintervju
er   

Att undersöka 
anhörigvårdarnas 
emotionella 
utmaningar och 
vad de tycker om 
vårdpersonalen ur 
ett existentiellt och 
psykologisk 
perspektiv  
 
Kvinnor: 11 
Män: 4 
Ålder: 27-66 

Ansvar, 
isolering, död 
och 
meningsfullhet 
var de fyra 
kategorierna. 
Att vårda en 
anhörig och få 
professionellt 
stöd upplevdes 
både positivt 
och negativt.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
 
Kvalitativ 
metod står 
inte med. 

Wallerstedt, B., 
Andershed, B., & 
Benzein, E./ 2014/ 
Sverige/ BMJ Sup-
portive & Palliative 
Care 

Family mem-
bers' caregiving 
situations in 
palliative home 
care when 
sitting service is 

Kvalitativ fallstudie Att fördjupa 
förståelsen av 
variationen i 
komplexiteten i 
anhörigvårdares 
situationer när 

Det beskrivs hur 
närstående 
upplever att bli 
en vårdare, 
utmaningarna 
med att stå inför 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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received: The 
understanding 
of multiple 
realities 

vård, döendet och 
vakningen sker i 
hemmet. 
 
Kvinnor: 4 
Män: 3 
Ålder: > 18 år 

döden och 
betydelsen av 
att ha "Sitting 
Service". 

Wallin, V., Carlander, 
I., Sandman, P.-O., 
Ternestedt, B.-M., & 
Håkanson, C. /2014 
/Sverige /Journal of 
Clinical Nursing 
 

Maintaining 
ordinariness 
around food: 
partners' expe-
riences of 
everyday life 
with a dying 
person 
 

Kvalitativ studie med 
tolkande beskrivning 
 

Att utforska 
maken/makans 
upplevelser av 
vardagen när de 
vårdar en döende 
person som äter 
dåligt i hemmet. 
 
Kvinnor: 4 
Män: 5 
Ålder: 60-83 år 

Förändrade 
matvanor 
upplevdes 
förändra 
vardagen. 
Närstående 
försökte göra 
vad som var 
bäst för 
patienten och 
försökte 
bibehålla 
vardagen. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 8/8 
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Bilaga 3 
 
Meningsenhet Subkategori Kategori 

Getting the right assistance at the 
right time was immensely helpful 
for FCGs who had been persever-
ing on their own 

Stödjande faktorer Sociala och 
existentiella 
faktorers påverkan 
på närstående 

They had someone else thinking 
with them, which took some of 
the pressure off.  

Stödjande faktorer 
 

Sociala och 
existentiella 
faktorers påverkan 
på närstående 

family carers reflecting positively 
on their experience and viewing 
their ability to provide care as 
rewarding 

Positiva påföljder Konsekvenser av 
vård på närstående 

 


