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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Ett av målen med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för både den 
vårdsökande personen och dess närstående. Från att vara närstående till att själv vara 
delaktig i vården kring personen med cancer är ett stort steg. För närstående kan 
exempelvis vardagen och relationer förändras och de förväntas ta ett stort ansvar i sin 
vårdarroll.  
Syfte: Syfte var att beskriva närståendes upplevelse av att i hemmet vårda en person 
med cancer i palliativt skede.  
Metod: En litteraturöversikt med en induktiv ansats genomfördes. Fjorton kvalitativa 
artiklar granskades och analyserades med hjälp av Fribergs femstegsanalys. 
Artikelsökningen genomfördes i Medline och CINAHL. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier samt nio underkategorier, kategorierna 
var; närståendes inre upplevelse av vårdsituationen, närståendes yttre upplevelse av 
vårdsituationen samt närståendes interaktion med omvärlden. Både positiva och 
negativa upplevelser framkom från de närstående som vårdat en person i hemmet. Att 
erhålla stöd från vårdpersonal samt ett socialt nätverk var av stor vikt för att hantera 
känslorna som uppkom.  
Slutsatser: Avgörande för upplevelsen av den palliativa vården i hemmet var stöd, 
information och trygghet från vårdpersonal vilket möjliggörs genom familjefokuserad 
omvårdnad.  
 
Nyckelord: Cancer, närstående, palliativ vård, upplevelser, vård i hemmet  
 
 



 

Summary 
 
Until death do us apart – a literature review about being a family caregiver and caring 
for a person with a cancer diagnosis in a palliative state at home  

Background: One of the objectives with palliative care is to improve the quality of 
life for both the person with cancer diagnosis and their family caregivers. It is a big leap 
to become a family caregiver. The everyday life and relationships are examples of 
things that can change for the family caregiver and they are expected to take great 
responsibility in their caring role.   
Aim:  The purpose was to describe family caregivers’ experiences of caring for a person 
with a cancer diagnosis in a palliative state at home.  
Method: A literature review with an inductive approach founded on 14 qualitative 
articles. The search of articles was performed at Medline and CINAHL.  
Results: The results highlighted three categories with nine subcategories, the 
categories were; the family caregivers internal experience of the care situation, the 
family caregivers external experience of the care situation and the family caregiver’s 
interaction with the environment. Both positive and negative experiences emerged 
from the family caregivers that cared for a person at home. Support from the healthcare 
staff and a social network was of great importance in dealing with the feelings.  
Conclusion: Decisive for the experience of the palliative care at home was support, 
information and safety – which is enabled by family-focused care. 
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Inledning 

År 2018 avled 92 300 personer folkbokförda i Sverige. Tumörsjukdomar utgör 
omkring 25% av dödsfallen, vilket gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken i 
Sverige (Socialstyrelsen, 2019a). Palliativ vård tillämpas vid obotlig cancersjukdom 
och ger omsorg till den vårdsökande personen och dess närstående. Bristande stöd kan 
leda till att den psykiska belastningen det innebär att vara närstående till en person 
med obotlig sjukdom blir för stor. Det kan även uppstå svårigheter att bearbeta sorg 
efter dödsfall (Chan, Lee & Chan, 2013). I takt med att fler personer drabbas av cancer 
(Socialstyrelsen, 2019a) ökar även behovet av att involvera närstående i den palliativa 
vården. Som sjuksköterska är det viktigt att se varje familj som unik och att det finns 
styrkor och resurser att främja (Möllerberg, Sandgren, Swahnberg & Benzein, 2017). 
Närstående uttrycker även en önskan kring att sjuksköterskan ska våga ta upp 
svårigheter gällande vård i livets slutskede, därigenom upplever närstående att de är 
mer involverade (Dosser & Kennedy, 2012). Andelen personer som vårdas i hemmet 
ökar ständigt. Närstående får ofta assistera med aktiviteter såsom medicinering, 
personlig hygien, smärtlindring samt existentiellt och emotionellt stöd. Allt detta 
medan de samtidigt försöker förbereda sig inför den kommande förlusten av personen 
de vårdar i hemmet. Detta innebär att sjuksköterskans stöd inom hemsjukvården är av 
stor betydelse för den närstående (Stajduhar, Funk, Toye, Grande, Aoun & Todd, 
2010). I litteraturöversikten benämns den som drabbats av cancer och vårdas palliativt 
i hemmet för person. Den som lever tillsammans med personen och vårdar den i 
hemmet benämns som närstående. 

Palliativ vård  

Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt som kan leda till en förbättrad 
livskvalité hos personen som lever med en livshotande sjukdom samt dess närstående. 
Det centrala inom palliativ vård är att bedöma och lindra symtom som är fysiska, 
psykosociala och existentiella (World Health Organization [WHO], 2019). Den 
palliativa vården fokuserar på komfortabel och empatisk vård för de vårdsökande 
personer där livsbegränsande sjukdomar inte längre svarar på en kurativ behandling 
(Wu & Volker, 2012). 

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar: att lindra svåra symtom, att efter den 
vårdsökande personens behov genomföra ett teamarbete mellan olika professioner, att 
kunna förmedla en bra kontinuitet och kommunikation mellan vårdpersonal och den 
sjuke samt att närstående får tillräckligt med stöd och information (Statens offentliga 
utredningar [SOU], 2001:6). Närstående definieras som en person den vårdsökande 
anser sig ha en nära relation till, vilket inte behöver vara en familjemedlem utan även 
kan vara en nära vän eller granne (Socialstyrelsen, 2019b). Den palliativa vården 
kräver ett väl fungerande samarbete mellan olika vårdinrättningar och professioner 
(Montagnini, Smith, Prince, Ghosh och Strodtman, 2018). Kontinuitet och god 
kommunikation mellan vårdpersonal och den vårdsökande personen är nödvändigt för 
att personen ska känna stöd och vara mottaglig för information. För att personen ska 
känna delaktighet i den palliativa vården måste sjuksköterskan förstå personens 
upplevelse av sjukdomens inverkan (Ekman et al., 2011). 

Vid övergång till palliativ vård genomförs brytpunktssamtal där läkaren tillsammans 
med den vårdsökande personen tar ett beslutet att övergå till palliativ vård i livets 
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slutskede. Under samtalet kommunicerar de kring den fortsatta vården utifrån 
personens behov, tillstånd och önskemål (Socialstyrelsen, 2016). Brytpunktssamtalet 
stöds av Patientlagen (SFS 2018:554) där det framgår att den vårdsökande personen 
har rätt att få information om sitt hälsotillstånd samt förväntad vård och 
behandlingsförlopp. Personer som närmar sig livets slut och har en långt gången 
sjukdom kan se brytpunktssamtalet som en trygghet. Vid samtalet uppstår en lättnad 
hos många där en lång kurativ behandling inte har hjälpt, personen anser sig då få sin 
värdighet tillbaka (MacArtney et al., 2015).  

Ett palliativt förhållningssätt innefattar en helhetssyn av människan och döden, 
döendet ses som en normal process och vårdteamet ska varken skjuta upp eller 
påskynda den. Fokus ska vara på att lindra smärta och andra besvärande symtom som 
ångest, nedstämdhet och illamående (WHO, 2019). Närstående ses som en stor resurs 
inom palliativ vård och är grunden till en god vård samt en förutsättning för att vård i 
hemmet ska vara möjligt (Milberg, Rydstrand, Helander & Friedrichsen, 2005). Den 
palliativa vården ska utformas utefter den vårdsökande personens individuella 
värderingar samt tidigare erfarenheter av sin cancersjukdom (Montagnini et al., 2018).  

Cancer 

Cancer definieras som ett samlingsnamn på cirka 200 olika sjukdomar orsakade av 
skador i cellernas gener (Socialstyrelsen, 2018). En cancertumör uppkommer genom 
att kroppsegna celler genomgår en mutation vilket leder till en ohämmad 
delningsprocess (Hanahan & Weinberg, 2011). Tumören får näring genom nybildade 
blodkärl och fortsätter växa tills den blivit så pass stor att den går att se eller känna 
(Socialstyrelsen, 2018). Tumörer är antingen benigna eller maligna. De benigna 
tumörerna kan växa sig stora men saknar förmåga att sprida sig till andra organ eller 
växa igenom vävnader, de kan dock orsaka besvär och behöva behandlas. En malign 
tumör kan däremot tränga igenom vävnaden och på så vis få kontakt med blod- och 
lymfkärl. En obehandlad cancertumör växer ohämmat och kommer tids nog påverka 
funktionen hos närliggande organ och vävnader. Cancer ger i många fall en 
inflammatorisk reaktion som får till följd att kroppen blir allmänpåverkad genom 
exempelvis trötthet, feber och illamående. Om tumören inte avlägsnas föreligger risk 
att cancerceller lossnar, sprider sig och bildar metastaser (Socialstyrelsen, 2018).  

Kirurgisk-, hormonell-, cytostatika- och strålbehandling är de vanligaste 
behandlingsformerna för cancer. Vilken eller vilka behandlingar som används beror på 
typ av cancer samt i vilket skede cancern befinner sig (WHO, 2018). Förändringar efter 
behandling och tankar kring en osäker framtid kan leda till känslor såsom rädsla, 
ångest och oro (Van der Spek et al., 2013). Ångesten kan ge upphov till att personen 
bortser från existentiella behov som hur framtiden kommer att se ut, möjligheten att 
överleva, alternativt vad som inträffar om cancern återvänder. En konsekvens av detta 
är att personer med en cancerdiagnos ofta har ett ökat vårdbehov samt ett ökat behov 
av personcentrerad omvårdnad (Sarkar et al., 2015). 

Vanligt förekommande biverkningar till följd av cytostatikabehandling är smärta, 
trötthet, håravfall, infektioner, ångest, depression och stress. Även sömnbesvär, 
aptitlöshet, illamående och mag-tarmbesvär förekommer (Yamagishi, Morita, 
Miyashita & Kimura, 2009). Personens livskvalité påverkas vid en 
cytostatikabehandling vilket innebär att personen är i behov av emotionellt stöd, här 
är sjuksköterskans roll av stor betydelse (Loi et al., (2017). Det finns även ett stort 



 

 
 

3 

behov av närstående, specifikt bland de kvinnor som drabbas och inte har en partner. 
Det sociala nätverket stärker deras förmåga att hantera den nya livssituationen (Ginter 
& Braun, 2019).  

Sjuksköterskans roll inom palliativ hemsjukvård  

Hemsjukvård definieras som: “hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller 
motsvarande och som är sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen, 2017). 
Målsättningen inom hemsjukvård är att den vårdsökande personens välbefinnande ska 
stå i fokus. Många vårdsökande och deras närstående föredrar att vården sker i 
hemmiljö samtidigt som en god hemsjukvård leder till färre och kortare 
sjukhusvistelser samt ger den sjuke ökad självständighet (Hall Ellenbecker, Samia, 
Cushman & Alster, 2008). 

Sjuksköterskan är i sin profession ansvarig för att arbeta för att de vårdsökande ska ha 
en möjlighet att känna välbefinnande, detta innebär att det ställs höga krav på teknisk 
och etisk kompetens (Meulenberg, Verpeet, Schotsmans & Gastmans, 2004). 
Personcentrerad vård innefattar att se till personens värderingar, närvaro, behov och 
engagemang samt att de tillsammans med deras närstående anses vara resurser och 
blir sedda och förstådda som egna individer. En god kvalité på vården skapas enligt 
vårdsökande personer genom det personcentrerade förhållningssättet då personal 
inkluderar både personen och dess närstående i beslutstagande (Arrighi, Blancafort, 
Jovell, & Navarro Rubio, 2015). För att uppnå en personcentrerad palliativ vård krävs 
det att sjuksköterskan skapar en relation med personen och är engagerad och 
närvarande (McCormack & McCance 2006). Ett interprofessionellt teamarbete är en 
viktig del eftersom den vårdsökande personen och dess närstående kan få hjälp att 
hantera utmaningar men även möjlighet till reflektion (Wu & Volker, 2012). En del 
sjuksköterskor upplever svårigheter kring att kommunicera med den sjuke och deras 
närstående, detta beror främst på en osäkerhet men även att det finns ett obehag inför 
samtal om personens prognos (McLennon, Lasiter, Miller, Amlin, Chamness, & Helft, 
2013).  

Sjuksköterskan kommer någon gång under yrkeslivet behöva samtala om döden, 
oavsett känslor inför situationen (Mendez, 2017). Närståendes syn på döden och deras 
förmåga att hantera den ställer krav på sjuksköterskans sätt att kommunicera och 
samtala om döden. Utifrån detta behöver sjuksköterskan sätta sig in i den unika 
situationen och kunna skapa förutsättningar för att möta närstående och familj där de 
befinner sig (Cozzolino, Blackie & Meyers, 2014). Sjuksköterskan ska i dialog med 
personen och dess närstående erbjuda vägledning och stöd för att möjliggöra optimal 
delaktighet för hela familjen i vård och behandling (Thorne et al., 2014).  

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjen definieras inte nödvändigtvis genom blodsband utan utgörs av en 
självdefinierad grupp av människor (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Det 
framkommer att vissa familjer blir mer delaktiga i vårdsituationen om de får ett bra 
stöd kring omvårdnaden (Benzein, Olin, & Persson, 2015). Det är viktigt att familjen 
upplever en delaktighet i vården eftersom det ökar deras förmåga att hantera 
situationen. Deltagandet behöver ske på individens villkor och enbart i den 
utsträckning de har möjlighet och önskar deltaga (Milberg et al., 2011). 
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Familjefokuserad omvårdnad innebär att det är familjens påverkan på personens 
upplevelse av sjukdom och hälsa som ska vara i fokus. Det är ett systematiskt 
förhållningssätt som tillämpas för att ge stöd samt skapa trygghet och balans där den 
vårdsökande och familjemedlemmarna utgör en helhet (Benzein et al., 2017). Modellen 
har inspirerats från Calgary Family Assessment Model och syftet med modellen är att 
utifrån ett salutogent förhållningssätt stötta familjen i en svår process samt identifiera 
resurser som existerar inom familjen (Wright & Leahey, 2013).   

Sjuksköterskor har såväl etisk som moralisk skyldighet att försöka involvera familjen i 
vård och omsorg, detta har visat sig ge positiv inverkan på välbefinnandet hos både 
den vårdsökande personen och dess familjemedlemmar (Benzein et al., 2017). Det 
finns två olika varianter av familjefokuserad omvårdnad; familjerelaterad omvårdnad 
samt familjecentrerad omvårdnad. Familjerelaterad omvårdnad innebär att antingen 
den vårdsökande personen eller en familjemedlem är i centrum, och att sociala 
sammanhang tas hänsyn till. Familjecentrerad omvårdnad innebär istället att familjen 
tillsammans med personen uppfattas som en helhet där de olika delarna sinsemellan 
påverkar varandras hälsa och liv. Dessa två varianter bör ses som ett komplement till 
varandra och tillsammans skapa god familjefokuserad omvårdnad (Benzein et al., 
2017). 

Problemformulering 
Det innebär ett stort ansvar och är en svår uppgift att vara närstående och vårda en 
person i livets slutskede, det kan upplevas såväl fysiskt som psykiskt och emotionellt 
påfrestande (Chan et al., 2013). Det ställs höga krav på sjuksköterskan för att 
möjliggöra att den vårdsökande personen kan vårdas i hemmet sin sista tid 
(Meulenberg et al., 2004). Flertalet sjuksköterskor upplever svårigheter gällande 
kommunikation med närstående och att ha kännedom kring vilket stöd de önskar 
(McLennon et al., 2013). Att öka kunskapen kring närstående inom palliativ vård samt 
förstå situationen de närstående befinner sig i är därför av stor vikt för att som 
sjuksköterska kunna hantera och bemöta närstående i deras situation.  

Syfte 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att i hemmet vårda en person med 
cancer i palliativt skede.  

Material och metod 

Design 
En litteraturöversikt med induktiv ansats utifrån artiklar av kvalitativ design har 
genomförts för att skapa en översikt kring tillgänglig forskning. Designen valdes för att 
objektivt samla in kunskap kring ett avgränsat område för att lyfta ett problemområde 
inom sjuksköterskans yrkesutövning (Friberg, 2017). En kvalitativ metod undersöker 
individers känslor, upplevelser och erfarenheter av ett valt område (Segesten, 2017). 
Enbart artiklar med kvalitativ ansats har använts för att sammanställa ett resultat som 
svarar på syftet.  

Urval och datainsamling 
Området som skulle studeras fastställdes för att litteraturöversikten skulle vara möjlig 
att genomföra (Friberg, 2017). En initial sökning efter artiklar genomfördes (Bilaga 1), 
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det skapades därigenom en uppfattning kring mängden studier som tidigare har 
genomförts (Friberg, 2017). Sökningen utformades efter syftet och innehöll sökorden: 
Cancer AND palliative care* AND famil* OR relativ* OR partner* AND Support AND 
Home NOT pediatric* NOT quality of life. Begränsningar som användes för att 
avgränsa sökningen ytterligare var; Peer Reviewed, English Language samt artiklar 
publicerade år 2010–2019. I syfte att begränsa eller utöka sökträffarna användes 
booleska söktermer såsom AND, OR, NOT (Östlund, 2017). I sökningen användes AND 
för att sammanfoga flera ord vilket resulterar i att artiklarna innehåller samtliga 
begrepp, exempelvis Cancer AND palliative care. OR användes med anledning av att 
fånga upp något av sökorden family OR relative OR partner. För att säkerställa att 
irrelevanta artiklar inte förekom användes NOT pediatric och NOT Quality of Life. 
Även trunkering (*) användes för att möjliggöra fler sökträffar genom flertalet 
böjningar av samma ord (Östlund, 2017). Den första sökningen genomfördes i 
CINAHL (Bilaga 1) vilken är en vanligt förekommande databas inom omvårdnad 
(Forsberg & Wengström, 2016). Ett utökat underlag av artiklar skapades därefter då 
samma sökning genomfördes i MEDLINE (Bilaga 1), ytterligare en databas som 
används inom forskning kring omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  
 

Abstracten genomlästes i de artiklar som framkommit i sökningen vilket skapade en 
god överblick samt förhindrade att relevanta artiklar förbisågs enbart baserat på titel, 
de artiklar som inte var relevanta sett till syftet exkluderades. Ytterligare 
avgränsningar gjordes genom att utforma kriterier som därefter avgjorde huruvida 
artiklarna exkluderats eller inkluderats (Friberg, 2017). Inklusionskriterier, utöver 
begränsningarna i artikelsökningen var deltagare över 18 år som är närstående till en 
person med cancer som vårdas palliativt i hemmet, samt artiklar med kvalitativ design 
som är etiskt godkända. Artiklar från alla länder inkluderades i sökningen.  

Till sist granskades artiklarnas kvalitet (Friberg, 2017). Här användes ”Protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod” framtaget av avdelningen för 
omvårdnad [AFO], Jönköpings University (Bilaga 2). Granskningen skedde i två steg 
där första delen ger 4 poäng, samtliga poäng behöver vara uppfyllda för att artikeln ska 
gå vidare till steg två som genererar 8 poäng. För att artiklarna skulle inkluderas 
krävdes minst 11 poäng för att säkerhetsställa artikelns kvalitet, 14 artiklar godkändes 
och användes till utformningen av resultatet (Bilaga 3). Artiklarna som låg till grund 
för litteraturöversiktens resultat var från: Irland, USA, Kanada, England, Taiwan, 
Brasilien, Australien och Colombia. 

Dataanalys 
De kvalitativa artiklarna som valdes har analyserats och sammanställts genom 
Fribergs struktur för kvalitativa artiklar som beskrivs i fem steg (Friberg, 2017). I steg 
ett lästes artiklarna upprepade gånger individuellt för att skapa en förståelse för 
materialet. I steg två markerades nyckelfynd med överstrykningspenna. I steg tre 
genomfördes en sammanställning av artiklarnas resultat genom att stryka över det 
relevanta som svarade på syftet. Detta gav en översikt kring materialet som skulle 
analyseras. De tre första stegen genomfördes först individuellt för att sedan diskuteras 
tillsammans. I fjärde steget sammanställdes likheter och skillnader i de olika artiklarna 
som sedan grupperades in under passande underkategorier. Utifrån innehållet i de nio 
underkategorierna bildades tre kategorier (Figur 1). I sista och femte steget 
analyserades kategorierna som slutligen ledde fram till resultatet (Friberg, 2017).  
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Etiska överväganden 
Den etiska frågan och människors rättigheter, välbefinnande och säkerhet ska skyddas 
och tillgodoses (Polit & Beck, 2012), ett etiskt förhållningssätt har därför beaktats i 
litteraturöversikten. Hänsyn har tagits till de etiska huvudkraven: samtyckeskravet, 
informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. Dessa krav existerar 
för att deltagarna i en studie inte ska utnyttjas, skadas eller såras och säkerhetsställer 
att integriteten bevaras och att tillräcklig information är given (Kjellström, 2017). De 
artiklar som ingår i resultatet ska genomgått etiska överväganden och fått tillstånd av 
en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Hänsyn har tagits till 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) som är ett styrdokument 
riktat till forskning där människor involveras och innebär att all forskning ska 
genomgå en formell etikprövning av en oberoende kommitté. Enbart artiklar som 
uppfyller de etiska kraven har inkluderats i litteraturöversikten. Ett examensarbete 
kan resultera i att vårdpersonal i en särskild situation förändrar sitt bemötande, 
exempelvis mot en viss sjukdomsgrupp (Kjellström, 2017).  
Litteraturöversiktens resultat kan därmed ha en påverkan på hur samhället ser på 
närstående och deras upplevelse av ett vårdförlopp, samt påverka hur vårdpersonal 
bemöter närstående till palliativa personer. En etisk risk vid genomförandet av 
litteraturöversikten är att feltolkningar kan uppstå vid bearbetningen av materialet 
vilket kan ge ett vinklat resultat (Kjellström, 2017). Begränsade språkkunskaper kan 
vara en anledning till detta då artiklarna som analyseras är skrivna på engelska och 
resultatet översätts till svenska. Ytterligare en risk som kan påverka 
litteraturöversikten är att viss förförståelse inom ämnet finns sedan tidigare. Riskerna 
har beaktats under skrivandets gång och försökt undvikas genom att diskussioner förts 
kring artiklarnas innehåll med ett kritiskt förhållningssätt vilket säkerhetsställer en 
objektiv beskrivning av artiklarnas resultat (Kjellström, 2017). 
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Resultat 

Kategorierna som ingår i resultatet är: Närståendes inre upplevelse av 
vårdsituationen, närståendes yttre upplevelse av vårdsituationen samt närståendes 
interaktion med omvärlden.  

 
Figur 1. Översikt kategorier och underkategorier. 

Närståendes inre upplevelse av vårdsituationen 
I kategorin närståendes inre upplevelse av vårdsituationen ingår tre underkategorier: 
Frustration vid för stort ansvar. Trötthet, oro och stress över att behöva prioritera 
den sjukes känslor samt Sorg över för lite tid tillsammans och rädslor inför döendet i 
sig. 
 

Frustration vid för stort ansvar  
De närstående upplevde att de tvingades ta ett större ansvar i hemmet än tidigare 
(Brazil, Bainbridge & Rodriguez, 2010). Samtidigt kunde den ekonomiska tryggheten 
påverkas, i vissa fall hade närstående inte möjlighet att arbeta i samma utsträckning 
som tidigare på grund av vårdansvaret. Detta innebar att de fick sluta arbeta alternativt 
gå ner i tid (Brazil et al., 2010). Närstående upplevde även ett stort ansvar kring att 
respektera personens religiösa övertygelse samt deras önskan om att inte dö ensamma 
(Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015). Flertalet närstående kände att 
de någon gång blivit svikna av sjukvården och själva fick ta alldeles för stort ansvar för 
personen. Detta kunde generera en känsla av ensamhet i den stund de egentligen 
behövde stödet allra mest (Brazil et al., 2010; Totman et al., 2015; Mehta, Cohen, 
Carnevale, Ezer & Ducharme, 2010). Hantering av läkemedel var krävande eftersom 
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de närstående var rädda för konsekvenserna av att göra fel, samtidigt som de upplevde 
att de hade ett för stort ansvar (Mehta et al., 2010). 
 

I inledningen av den palliativa hemsjukvården upplevde närstående frustration, de 
ville inte se personen försämras utan förespråkade att sjuksköterskan skulle utföra 
kurativ behandling. Det fanns förhoppningar om att personens liv skulle kunna 
förlängas i samband med att vården bedrevs i hemmet (Lee et al., 2014). Något 
närstående upplevde frustrerande var information kring den vårdsökande personens 
prognos och hur länge personen förväntades leva (Totman et al., 2015). De ansåg att 
öppna samtal kring prognosen behövdes och att otydlig kommunikation ledde till 
förvirring. Ytterligare en faktor som upplevdes frustrerande var när närstående inte 
fick den hjälp de önskade utan skickades vidare mellan olika personer. De efterfrågade 
därför information kring vart de skulle vända sig med olika sorters frågor (Totman et 
al., 2015). Närstående upplevde även en frustration kring att vara bunden till personen 
alla timmar på dygnet, detta främst beroende på att medicinerna administrerades 
särskilda tider samt vid behov. Det var därför komplicerat att finna tid till annat och 
att ha ett eget liv vid sidan av sin vårdarroll (Borland, Glackin & Jordan, 2014). Det 
fanns emellanåt en frustration över att behöva kontakta sjuksköterskan för att rådgöra 
vid tillfällen de kände sig osäkra, eftersom de inte ville störa eller vara påfrestande 
(Borland et al., 2014). 

Trötthet, oro och stress över att behöva prioritera den sjukes känslor 
Närstående försökte ofta dölja sina egna känslor såsom trötthet, oro och stress för att 
inte påverka personen, på så vis ökade de istället sin egen börda (Borland et al., 2014; 
Brazil et al., 2010; Duggleby et al., 2010; Epiphaniou et al., 2012). Detta kan exempelvis 
ha varit för att skydda personen och övriga familjemedlemmar, samt för att försöka 
undvika att framkalla skuldkänslor hos den sjuka personen. Andra närstående tryckte 
bort de svåra tankarna och känslorna i ett försök att undvika påverkan hos sig själva 
(Epiphaniou et al., 2012). Den omtänksamma vården som närstående utövade från 
tidig morgon till sen kväll resulterade i vissa fall i utmattning (Borland et al., 2014) 
bland annat på grund av personens psykiska och fysiska behov (Lee et al., 2014). 
Närstående placerade även personens behov framför sina egna och glömde emellanåt 
bort att ta hand om sig själva då uppmärksamheten var fokuserad på personen 
(McConigley et al., 2010; Totman et al., 2015). Vården i hemmet gav även närstående 
positiva känslor som i sin tur genererade en personlig belöning, närstående kände en 
stolthet kring att få hjälpa till (Lee et al., 2014).  

Sorg över för lite tid tillsammans och rädslor inför döendet i sig 
De närstående kunde uppleva en sorg över att inte fått tillräcklig tid med personen. 
Ofta hade personen funnits där för den närstående i svåra situationer, vilket fick till 
följd att de närstående ville återgälda den kärlek och det stöd de själva upplevt (Lee et 
al., 2014). De närstående kunde även uppleva en rädsla för döendet i sig (Rocío, 2017). 
De visste inte heller hur de skulle hantera situationen när personen upplevde ångest 
över döden (Lee et al., 2014). De upplevde en ständig oro för personen och kunde 
därför inte sova ordentligt. De beskrev en konstant rädsla kring att någonting skulle 
hända om de inte var i närheten (Totman et al., 2015). De närstående ville även 
förhindra att personen fick allt för mycket information kring diagnosen och dess 
process, detta för att fokusera på att ge uppmuntran till att kämpa och försöka överleva. 
De närstående var rädda att personen annars skulle sluta kämpa och invänta döden 
istället för att vara kvar vid deras sida. Samtidigt som de närstående upplevde detta 
fanns det en önskan om att den cancerdrabbade skulle få somna in för att undvika 
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lidande. Känslan i motsättningen mellan att vilja ha personen kvar och att få somna in 
var hjärtskärande och svår att hantera (Lee et al., 2014). Eftersom personens vilja var 
att få dö i hemmet upplevde närstående en känsla av tillfredsställelse när de lyckades 
gå personen till mötes (Borland et al., 2014; Brazil et al., 2010). Många närstående 
hävdade i efterhand att de innerst inne visste att personen skulle avlida, men att de 
ändå inte kunde förbereda sig mentalt, utan höll kvar vid hoppet om att de skulle finnas 
kvar (Totman et al.,2015). 

Närståendes yttre upplevelse av vårdsituationen 
I kategorin närståendes yttre upplevelse av vårdsituationen ingår tre 
underkategorier: Rädsla, panik och osäkerhet inför bristande omvårdnadskunskaper.  
Ångest och oro över gjorda prioriteringar och förändrade relationer samt En 
känslostorm över att vardagen förändrades. 

Rädsla, panik och osäkerhet inför bristande omvårdnadskunskaper 
Närstående kände ofta en brist på kunskap kring personens vård, för att de skulle våga 
genomföra omvårdnaden så behövdes utbildning och stöttning från sjuksköterskan 
under en längre period (Borland et al., 2014). Okunskapen kring personens omvårdnad 
efterföljdes av känslor såsom rädsla, panik och osäkerhet (Lee et al., 2014). Närstående 
upplevde att de ofta fick ta en stor roll i omvårdnaden, vilket innebar hjälp med hygien, 
medicinering och tillsyn under hela dygnet (Borland et al., 2014). De närstående som 
inte hade någon tidigare vårderfarenhet upplevde framförallt en bristande kunskap 
kring hygien, lyft, såromläggning och injektioner (Brazil et al., 2010). Det fanns även 
en okunskap kring olika symtom och biverkningar, samt hur de närstående skulle 
hantera dessa om de inträffade (McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 2010). Det fanns 
samtidigt en stor osäkerhet gällande läkemedelshantering, vilket berodde på att de 
närstående hade bristande kunskap och saknade utbildning (Payne et al., 2015; Mehta 
et al., 2010). Bristen på kunskap kunde resultera i att närstående onödigtvis åkte in till 
sjukhuset med personen för att säkerställa att allt var i sin ordning (Lee et al., 2014). 

Ångest och oro över gjorda prioriteringar och förändrade relationer  
Det framkom att relationen mellan den drabbade personen och dess närstående 
förändrades i samband med den palliativa hemsjukvården (Borland et al., 2014; 
Duggleby et al., 2010; McConigley et al., 2010). Vissa hade svårt att anpassa sig till den 
nya situationen, den nyfunna ensamheten och att tvingas avstå från saker de sett fram 
emot (McConigley et al., 2010). De närstående upplevde att den tidigare relationen 
förändrades och ersattes med relationen patient och vårdare. Detta blev en störning i 
deras liv som ledde till ångest, oro och osäkerhet. Samtidigt menar närstående att det 
även fanns fördelar med den förändrade relationen, de upplevde att familjen som 
helhet kom närmre varandra (Duggleby et al., 2010). Det var tillfredsställande att ta 
hand om personen och att kunna visa kärlek, uppskattning och lojalitet (Borland et al., 
2014). Närstående fick ofta höra att personen uppskattade deras engagemang och att 
de kände sig trygga med att ha dem vid deras sida. Trots att relationen inte var 
densamma så byggdes den fortfarande på kärlek, men nu även på tillgänglighet 
(Borland et al., 2014).  

En känslostorm över att vardagen förändrades 
När vårdsituationen uppstod upplevde närstående en känslostorm samt att hela 
vardagen förändrades, det var en helt ny värld där inget kunde fortsätta som förut. 
Känslor som ångest, stress och osäkerhet fanns ständigt hos de närstående och det var 
omöjligt att veta hur framtiden skulle se ut (Borland et al., 2014). Något som var nytt 
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för de närstående var att de tvingades fatta många beslut, detta var svårt att hantera 
då de ständigt ifrågasatte huruvida de fattat rätt beslut (Totman et al., 2015; 
McConigley et al., 2010). En del närstående upplevde att det ibland var nödvändigt att 
söka professionell hjälp eller vidta andra åtgärder för att hantera deras egna känslor 
och mående (Lee et al., 2014). Samtidigt fanns det vissa närstående som försökte 
fokusera på det positiva och det faktum att de gjorde skillnad för personen (Epiphaniou 
et al., 2012). Närstående hade emellanåt höga förväntningar om att förlänga personens 
liv, speciellt de dagar då personen kände sig något piggare (Lee et al., 2014). 
Sjukdomsförloppet överlag var svårt för de närstående att hantera, det faktum att 
personen försvann framför deras ögon och att de inte kunde förhindra bortgången 
tärde på dem (Borland et al., 2014).  

Närståendes interaktion med omvärlden 
I kategorin närståendes interaktion med omvärlden ingår tre underkategorier: 
Isolering och skuld över att inte räcka till. Oro, för lite kunskap och oförberedda inför 
tillgången på information och stöd samt Upplevelsen av trygghet och självförtroende 
genom regelbunden kontakt med sjuksköterskan. 

Isolering och skuld över att inte räcka till  
Närstående kunde uppleva att de var isolerade i den nya vårdsituationen, om de 
lämnade personen och inte fanns till hands kunde de känna skuld och press att 
återvända så fort som möjligt (Borland et al., 2014; Totman et al., 2015). Flertalet 
närstående kände sig isolerade, bland annat på grund av att de tvingades begränsa den 
tid de spenderade på sin arbetsplats (Rocío, 2017). De närstående berättade att ett 
nätverk för stöd var nödvändigt för att kunna hantera den uppkomna situationen, 
nätverket kunde exempelvis bestå av vänner, familj eller grannar (Duggleby et al., 
2010; Epiphaniou et al., 2012; McConigley et al., 2010; Totman et al., 2015; Brazil et 
al., 2010; Robinson et al., 2017). Närstående betonade tryggheten nätverket innebar 
och vetskapen om att de inte var ensamma (Duggleby et al., 2010; Epiphaniou et al., 
2012). Det var uppskattat att ha någon att prata med och möjligheten att ventilera de 
tankar och känslor som uppstod i vårdsituationen (Epiphaniou et al., 2012; 
McConigley et al., 2010; Totman et al., 2015). Ytterligare något som uppskattades var 
att nätverket kunde avlasta när de närstående blev överbelastade, när de behövde 
utrymme till paus eller exempelvis åka iväg på ärenden (Brazil et al., 2010; McConigley 
et al., 2010; Robinson et al., 2017). Det framkommer att de närstående inte 
efterfrågade hjälp i den utsträckning de i efterhand anser att de borde gjort. Den 
främsta anledningen till detta var att de upplevde oro över att lämna personen och vad 
som då kunde inträffa (McConigley et al., 2010). 

Oro, för lite kunskap och oförberedda inför tillgången på information och stöd 
Närstående upplevde sig vara oförberedda inför situationen då de inte erhållit 
tillräckligt med information från start, vilket resulterade i att de fick lära sig under 
tidens gång. De visste inte vart de skulle hitta ny information eller vem de skulle vända 
sig till och ansåg att information borde givits tidigare (McConigley et al., 2010; Mehta 
et al., 2010). 

För närstående var det viktigt att sjuksköterskan gav information och berättade om vad 
som skulle hända i den enskilda palliativa vården. Information kring symtomlindring 
och omvårdnadsåtgärder var betydelsefullt, de önskade även mer information kring 
just cancerrelaterad smärta (Borland et al., 2014; McConigley et al., 2010; Lee et al., 
2014). I de fallen närstående mottog tillräcklig information upplevde de en 



 

 
 

11 

begriplighet och kunde hantera situationen lättare (Borland et al., 2014; McConigley 
et al., 2010; Lee et al., 2014). Tillräckligt med information fick närstående att bli mer 
självständiga och trygga gällande medicineringen (Mehta et al., 2010).  

Ett bra stöd kännetecknades av ett aktivt lyssnande, uppmuntran, god kommunikation 
och närvaro. Flertalet närstående upplevde att när sjuksköterskan kommunicerade på 
ett bra sätt byggdes ett förtroende upp, vilket gav en känsla av lugn och känslomässigt 
välbefinnande (Lee et al., 2014; Epiphaniou et al., 2012; Jack, Mitchell, Cope & 
O’Brien, 2016; Borland et al., 2014; Lima Ribeiro et al., 2014; Robinson et al., 2017). 
Vissa närstående kunde uppleva att stödet från sjuksköterskan var bristfälligt vilket 
gav en känsla av hjälplöshet och oro (Brazil et al., 2010; Totman et al., 2015; Mehta et 
al., 2010). Närstående uppskattade när vårdpersonalen gav dem stöttning med 
exempelvis beställning av sjukhussäng, leverans av inkontinensskydd, mediciner och 
syrgastuber, då de fick mer tid till att fokusera på personen (Lima Ribeiro et al., 2014; 
Robinson et al., 2017). Närstående uppskattade när det fanns vårdpersonal som brydde 
sig, vilket resulterade i känslan av att någon hade deras bästa i åtanke, sjuksköterskans 
stöd var det som fick närstående att kämpa vidare (Borland et al., 2014; Jack et al., 
2016; Lima Ribeiro et al., 2014).  

Upplevelsen av trygghet och självförtroende genom regelbunden kontakt med 
sjuksköterskan 
Besök av vårdpersonal under hela dygnet resulterade i att vissa närstående inte längre 
kände att deras hem var en plats för vila och trygghet (Borland et al., 2014). För att 
känna sig trygg i sin roll som vårdare och kunna utföra den bästa möjliga vården i 
hemmet krävdes det enligt närstående utbildning kring smärtlindring och information 
kring personens prognos. Det krävdes även att vårdpersonal var närvarande och att 
möjlighet till läkarsamtal fanns. Närstående beskriver att det viktigaste för att känna 
trygghet är att de får tillräckligt med stöd, feedback och uppföljningar från hälso- och 
sjukvården. Genom regelbunden kontakt med sjuksköterskan kunde närstående ställa 
frågor som kunde generera ett bättre självförtroende och en trygghet hos den 
närstående (Borland et al., 2014; Rocío, 2017; Lima Ribeiro et al., 2014). Närstående 
som hade regelbunden kontakt med läkare ansåg att det var en stor trygghet att alltid 
ha någon med hög kompetens att rådfråga och det faktum att möjligheten till 
telefonkontakt med läkaren fanns var väldigt uppskattat (Mehta et al., 2010; Brazil et 
al., 2010). I de fall det fanns tillgång till sjukvårdande assistenter i hemmet upplevdes 
en högre grad av trygghet innan och efter den anhöriga avlidit (Lovatt et al., 2015).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Urvalet av artiklar inkluderar studier från Irland, USA, Kanada, England, Taiwan, 
Brasilien, Australien och Colombia. Litteraturöversikten har beaktat en bred syn av 
upplevelserna hos närstående vilket kan ses som en styrka (Henricson, 2017). En 
eventuell svaghet med att använda artiklar från olika världsdelar kan vara ifall 
länderna har olika kulturer med olika förutsättningar. Det kan finnas skillnader i hur 
sjukvården bedrivs i de olika länderna, vilket ifrågasätter litteraturöversiktens 
överförbarhet till Sverige (Henricson, 2017). Dock lyfter artiklarna från de olika 
länderna liknande upplevelser och känslor, vilket är ett argument för att stora delar av 
resultatet är överförbart till Sverige.  
 

Eftersom litteraturöversiktens syfte vara att beskriva upplevelser valdes en kvalitativ 
ansats, en diskussion fördes därefter kring valet av design. Med en deduktiv ansats är 
fördelen att en teori finns till grund och fokus ligger enbart på att skapa ett resultat 
som är relevant för teorin. En teori eller ett begrepp används som ett raster vid 
analysen av sekundärdata, exempelvis i en litteraturöversikt. Risken med en deduktiv 
ansats är att data förbises eller misstolkas då enbart data som är relevant för teorin 
plockas ut (Priebe & Landström, 2017). Ett alternativ till en deduktiv ansats är en 
induktiv ansats som användes i litteraturöversikten. Data samlades in 
förutsättningslöst vilket ökar trovärdigheten (Fridlund & Mårtensson, 2017). Vid en 
induktiv ansats inkluderas all data som svarar på syftet vilket innebär att ingen relevant 
data förbises. En nackdel med en induktiv ansats kan vara att endast fenomenet 
förklaras och inte bakomliggande orsaker (Priebe & Landström, 2017). 
 

En viss förförståelse inom ämnet existerade sedan tidigare vilket beaktades under 
skrivandets gång genom kontinuerliga diskussioner. Analysen genomfördes först var 
för sig och diskuterades sedan gemensamt, detta för att undvika personliga tolkningar 
samt att minimera förförståelsens påverkan på arbetet (Priebe & Landström, 2017). 
Något som också bidrog till att resultatet inte skulle påverkas av förförståelsen samt 
höjde trovärdigheten var handledningstillfällena (Henricsson, 2017). Detta då 
handledaren och medstudenterna kontinuerligt har givit feedback och läst igenom 
arbetet under skrivandets gång. 
Vid sökningen framkom flera dubbletter i CINAHL respektive Medline, detta 
resulterade i att trovärdigheten i arbetet stärktes (Henricson, 2017). Artiklarna som 
framkom i sökningarna ansågs vara tillräckliga då de innehöll en tillfredsställande 
mängd data som svarade på syftet, därför genomfördes sökningen inte i någon 
ytterligare databas. Utifrån syftet skapades inklusionskriterier som stärkte arbetets 
kvalité. Sökningen begränsades till peer reviewed artiklar vilket stärker trovärdigheten 
eftersom artiklarna är granskade av experter inom området (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016). Endast artiklar publicerade mellan 2010–2019 
inkluderades för att utesluta inaktuell forskning, vilket också stärker trovärdigheten i 
litteraturöversikten (Henricson, 2017). Avgränsning kring kön gjordes inte eftersom 
det ansågs irrelevant sett till litteraturöversiktens syfte. En avgränsning gällande ålder 
tillämpades dock för att utesluta personer under 18 år, vilket bidrar till god etik 
(Forsberg & Wengström, 2016). I tre av artiklarna som inkluderades i resultatet 
beskrevs flera perspektiv på upplevelsen av den palliativa vården. Utöver närståendes 
upplevelser fanns även patienters och/eller sjuksköterskors upplevelser, vilka 
exkluderades då de inte var relevanta för syftet. Detta anses inte påverka 
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trovärdigheten då det i artiklarna tydligt framgick vem upplevelserna tillhörde, det gick 
därför att urskilja de närståendes upplevelser utan svårigheter.  
 

Vid kvalitetsgranskningen delades artiklarna upp och granskades enskilt för att 
undvika inbördes påverkan. Trovärdigheten sänktes när kvalitetsgranskningen 
delades upp (Henricsson, 2017) och därför granskades även artiklarna tillsammans. 
Trovärdigheten stärktes i och med den slutliga gemensamma granskningen 
(Henricsson, 2017). De 14 artiklar som godkändes i kvalitetsgranskningen ansågs ha 
tillräckligt hög kvalité för att ingå i resultatet. Det faktum att samtliga kriterier inte 
uppfylldes i tre av artiklarna togs i beaktning, men trovärdigheten ansågs inte 
påverkats av detta då kvalitén sammantaget bedömdes tillräckligt hög. 
 

Analysen har sammanställts genom Fribergs fem steg för kvalitativa artiklar (Friberg, 
2017) då den upplevdes strukturerad. Artiklarna lästes individuellt och diskuterades 
sedan, att artiklarna lästes av fler än en person ökade trovärdigheten (Wallengren & 
Henricson, 2017). Artiklarna bearbetades först individuellt där det som svarade på 
syftet markerades, sedan analyserades de utvalda delarna gemensamt innan 
litteraturöversiktens resultat påbörjades. Detta stärker tillförlitligheten hos arbetet då 
risken för att förbise något som svarade på syftet minskade (Henricson, 2017).  
Stor vikt lades vid att artiklarna hade ett etiskt godkännande. Under 
litteraturöversiktens gång har hänsyn tagits till etiska aspekter, exempelvis genom att 
försöka undvika omotiverade tolkningar eller förvrängningar av den insamlade 
informationen. Däremot kan det funnits brister i språket, detta eftersom modersmålet 
inte är engelska vilket kan ha medfört en misstolkning av den insamlade informationen 
(Kjellström, 2017). I de situationer då citat har tolkats kan tolkningen ha blivit 
försvårad eftersom det då ofta används talspråk.  

Resultatdiskussion 
Två huvudfynd från resultatet kommer diskuteras, dessa är: Sorg över för lite tid 
tillsammans och rädslor inför döendet samt Oro, för lite kunskap och oförberedda inför 
tillgången på information och stöd. Fynden anses ha stor betydelse genom att bidra till 
en ökad förståelse hos vårdpersonal, vilket i sin tur kan förbättra närståendes 
upplevelse av den palliativa vården i hemmet hos en person med en cancerdiagnos. 
 

Det framgår i resultatet att de närstående inte hade kunskap om hur de skulle 
förbereda sig mentalt för personens bortgång. Det är en svår uppgift att vårda en 
person i livets slutskede och det kan upplevas både psykiskt och emotionellt 
påfrestande (Chan et al., 2013). Trots att närstående försöker förbereda sig inför 
personens bortgång upplever de en stor osäkerhet kring hur livet ska fungera efter 
personens död (Janze & Henriksson, 2014). En tänkbar orsak till detta kan vara att de 
inte är mottagliga för information eller att interagera med sjuksköterskan (Gröthe, 
Biong & Grov, 2015). Ytterligare en anledning kan vara att sjuksköterskan inte har 
använt sig av familjefokuserad omvårdnad i mötet med den vårdsökande personen och 
dess närstående. Den familjefokuserade omvårdnaden tillämpas inte alltid, främst 
beroende på att det är en tidskrävande åtgärd som sjuksköterskan även kan sakna 
utbildning inom (Saveman, 2010). Det kan även finnas svårigheter kring att som 
sjuksköterska säkerställa vilket stöd en närstående önskar (McLennon et al., 2013). 
Samtidigt framgår det att av de tio främsta behoven som de närstående upplever i 
vårdsituationen, är sju relaterade till behovet av kommunikation (Mitchell, Chaboyer, 
Burmeister & Foster, 2009). Stöd och information från sjuksköterskan är en viktig 
faktor, god kommunikation skapar tillit och trygghet (Borstrand & Berg, 2009). Kritik 
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riktas dock mot att sjuksköterskor inte vågar samtala med närstående kring döden 
(Noome, Dijkstra, van Leeuwen & Vloet, 2016), önskvärt är rak och tydlig 
kommunikation (Bussman et al., 2015). Detta fungerar som argument för den 
familjefokuserade omvårdnaden, exempelvis då den innebär att sjuksköterskan i 
dialog med den vårdsökande personen och dess närstående erbjuder vägledning och 
stöd, vilken kan ge en optimal delaktighet för alla familjemedlemmar (Thorne et al., 
2014). Ärlig kommunikation mellan närstående och vårdpersonal bedöms vara en 
viktig faktor i den familjefokuserade omvårdnaden (Benzein et al., 2017). Det är även 
viktigt att sjuksköterskan kan sätta sig in i den specifika situationen och skapa 
förutsättningar för att kunna möta närstående och personen där de befinner sig 
(Cozzolino et al., 2014).  
 

I resultatet framgår ett motstånd kring att förmedla tillstånd och prognos till personen 
själv, närstående var oroliga att personen som konsekvens skulle sluta kämpa för sitt 
liv. Närstående önskar ofta att enbart samtala med sjuksköterskan om döden, de vill 
inte oroa personen kring situationen eller tynga dem med deras egna tankar (Janze & 
Henriksson, 2014). Detta är ett intressant dilemma, huruvida det kan anses etiskt att 
dölja en persons prognos med dess bästa i åtanke. Vårdpersonal bör i så stor 
utsträckning som möjligt delge prognosen till den vårdsökande personen i god tid, 
även om prognosen i sig förefaller osäker. Detta argument är baserat på värdighet, 
autonomi och livskvalitet. Det skapar även ett klimat som underlättar för personen och 
dess närstående att diskutera döendet. Det framgår dock att ett dåligt besked initialt 
kan försämra en persons välmående, men att personen samtidigt får längre tid att 
förbereda sig inför döden, vilket har visat sig skänka lugn och minska ångest (Hoff, 
2015). I resultatet framkom, som tidigare nämnt, att närstående försökte fatta beslut 
åt personen. Däremot framgår det i Patientlagen (SFS 2014:821) att “patientens 
självbestämmande och integritet ska respekteras”. I centrum av dessa ytterligheter 
kring beslutsfattandet placerar sig den familjefokuserade omvårdnaden, där det 
argumenteras för att både den vårdsökande personen och dess närstående bör vara 
delaktiga i alla beslut som rör vården. 
 

Samtidigt utkristalliserades ytterligare ett dilemma i resultatet, nämligen att de 
närstående fungerade som talespersoner och beslutsfattare för personen, framförallt i 
samband med döden. Närstående vill vara delaktiga i diskussioner kring personens 
tillstånd och kring själva beslutsfattandet, detta eftersom de anser sig känna personen 
bäst (Connolly & Milligan, 2014). De närståendes inkludering gällande 
beslutsfattandet i ett tidigt skede kan samtidigt vara en fördel. Detta framförallt om en 
situation uppstår där personen inte har möjlighet att själv fatta beslut, exempelvis om 
personen är medvetslös. Närstående kan då fungera som den vårdsökande personens 
röst (Mitchell et al., 2009). Detta kan i sin tur generera ångest hos närstående, 
eftersom det ofta är snabba beslut som ska fattas (Noome et al., 2016). Däremot 
argumenteras det för att närståendes medverkan inte alltid är uppskattad, utan även 
kan upplevas negativt. En vårdsökande person var exempelvis starkt emot att 
närstående skulle ha kontakt med vårdpersonalen utan att personen medverkade 
(Vedel et al., 2015). Eftersom familjefokuserad omvårdnad fokuserar på familjens 
påverkan på den vårdsökande personen bör sjuksköterskan även vara medveten om 
att familjens delaktighet, i undantagsfall, kan ha negativ påverkan på personen 
(Benzein et al., 2017). Detta kan fungera som en påminnelse om nödvändigheten att 
som sjuksköterska säkerställa att den vårdsökande faktiskt vill att närstående ska vara 
delaktiga i vården, innan de involveras i större utsträckning.  
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Upplevelsen av bristande information återfanns i resultatet där närstående inte visste 
vart de skulle vända sig för ytterligare information. Information som ges i den palliativa 
vården upplevs otillräcklig, vilket ger närstående en minskad förståelse för situationen 
de befinner sig i (Borstrand & Berg, 2009). För att minska osäkerheten kring 
vårdsituationen krävs det att vårdpersonalen ger tydlig och relevant information 
(Stavrou et al., 2017). I resultatet framkom det att de närstående som erhöll adekvat 
och kontinuerlig information kände en begriplighet och kunde hantera situationen 
lättare. Kontinuitet gällande information är av stor vikt i den palliativa vården och 
underlättar för närstående, ökar hanterbarheten och minskar osäkerheten (Eide-
Lunde, 2017; Borstrand & Berg, 2009). När information ges på ett tillfredsställande 
sätt framkommer känslor såsom att vara stöttad, stärkt och accepterad (Lundberg, 
Olsson & Fürst, 2013). En individanpassad information bidrar även till minskat ansvar 
över att söka information på egen hand (Henriksson & Andershed, 2007; Mossin & 
Landmark, 2011; Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012; Reid, McKenna, Fitzsimons 
& McCance, 2010). Det är viktigt att ha i åtanke att information även kan upplevas 
överväldigande istället för lugnande (Kovacs, Hayden, Bellin & Fauris, 2006). En 
anledning kan vara att närstående befinner sig på olika nivåer i den palliativa fasen 
samt har med sig olika erfarenheter. Efterfrågan av information kan skilja hos de 
närstående, vilket kräver att vårdpersonalen är uppmärksam på vilken information 
som efterfrågas (Stavrou et al., 2017). Kognitiv status, utbildningsnivå, känslor och 
kulturella skillnader kan påverka förmågan hos individer att ta in och förstå 
information (Cagle & Kovacs, 2009). Detta är något vårdpersonal bör ha med sig för 
att anpassa informationen till mottagaren. Familjefokuserad omvårdnad skapar 
trygghet för närstående och vårdpersonal vilket ökar kunskapen hos familjen då 
informationen förmedlas på ett tryggare sätt (Mcleod, Tapp, Moules & Campbell, 
2010). Att tillämpa en familjefokuserad omvårdnad ger förutsättningar för att 
familjerna ska erhålla adekvat kunskap och information, vilket underlättar 
belastningen situationen innebär (Wright & Leahey, 2013).  Tankarna kring 
sjukdomen och hur den ska hanteras kan skilja sig mellan personen med cancer och 
dess närstående, därför är det essentiellt att inkludera hela familjen. Genom detta 
skapas möjligheten att bearbeta situationen tillsammans. I den familjefokuserade 
omvårdnaden är det av stor vikt att personer med cancerdiagnos och deras närstående 
erhåller lika mycket information, detta för att undvika missförstånd och påverkan på 
relationen (Lewis, 2014).  

Slutsatser 

Litteraturöversikten beskriver närståendes behov av stöd, information och trygghet 
när livet förändras och påverkas av att vårda en person palliativt i hemmet. Det 
framkom både positiva och negativa upplevelser kring situationen, dock upplevdes det 
givande och betydelsefullt att som närstående vara en del av den palliativa vården i 
hemmet. En palliativ vård framkallad av en cancerdiagnos skapar ofta känslor hos den 
närstående såsom frustration, okunskap, ett stort ansvar samt en ovisshet kring 
framtiden. När en närstående vårdar en person i hemmet kan vissa etiska dilemman 
uppstå, ett sådant var att den närstående försökte dölja personens prognos i ett försök 
att skydda personen. Stödet från vårdpersonalen möjliggjorde att närstående kände 
hanterbarhet och meningsfullhet i situationen de befann sig i. Om närståendes 
upplevelser förbättras i framtiden, exempelvis enligt de fynd som denna 
litteraturöversikt funnit skulle det kunna medföra att fler närstående är villiga att 
vårda i hemmet. Tidigare forskning visar att allt fler personer önskar att bli vårdade i 
hemmet, vilket kan påverka samhället genom ett minskat tryck på sjukvårdssystemet. 
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En ökning av vård i hemmet innebär samtidigt att det kommer krävas fler 
sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården. Tidigare forskning har visat att 
sjuksköterskor inte upplever att grundutbildningen förbereder dem inför arbete med 
palliativ vård. En förändring av sjuksköterskeutbildning i form av mer utbildning inom 
palliativ vård i hemmet skulle underlätta för den enskilda sjuksköterskan. Detta kan 
även ge möjligheten att rekrytera fler sjuksköterskor till den potentiellt växande 
hemsjukvården. Sammantaget bör en familjefokuserad omvårdnad tillämpas, 
framförallt då den främjar de närståendes delaktighet. Den skapar också möjlighet för 
närstående att påverka personens upplevelse vilket kan ge en förbättrad livssituation.  

Förväntade kliniska implikationer 
Resultatet förväntas bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal gällande vikten av att 
involvera och informera närstående i den palliativa vården. Detta går i linje med ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (2012) där det framgår att sjuksköterskan är ansvarig för 
att korrekt och tillräcklig information ges till individer berörda av vården. Genom att 
beskriva hur närstående upplever avsaknad av stöd från sjuksköterskan ges 
sjuksköterskor möjlighet att identifiera sin kunskap kring ämnet och förbättra den 
genom exempelvis utbildningar. Familjefokuserade omvårdnad är ett verktyg som 
sjuksköterskan bör använda för att säkerställa närståendes involvering i den palliativa 
vården. Vidare förväntas sjuksköterskan samtala med närstående och diskutera 
eventuella behov av socialt stöd och föreslå avlastningshjälp i hemmet, 
närståendestödjare eller exempelvis stödgrupper som kontakt med 
närståendeföreningar. Till sist förväntas litteraturöversikten ge vägledning för 
sjuksköterskans betydelse av att vara ett stöd och skapa en meningsfullhet för 
närstående vid palliativ vård. 

Förslag till vidare forskning 
Då palliativ vård i hemmet blir allt vanligare och närstående har en stor roll i detta bör 
fortsatt forskning bedrivas för att möjliggöra för närstående att få bättre villkor för att 
kunna vårda en person palliativ i hemmet. Det hade varit intressant att vidare 
forskning beskriver hur närstående upplever den palliativa vården med hänsyn till om 
personen befinner sig i den initial kontra slutliga fasen av den palliativa vården. Det 
hade även varit av intresse att undersöka hur den vårdsökande personen känner inför 
att den närstående är närvarande under hela sjukdomsprocessen samt hur de upplever 
att livssituationen och relationen sinsemellan förändras.  
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palliativa mediciner när 
de vårdade en döende 
patient i hemmet i 
England. 
 

Kvalitativ, intervjuer  
 
N= 59 närstående  

Närstående 
behövde mer 
information kring 
läkemedel i livets 
slutskede samt 
stöd och utbildning 
i administrering 
och effekten.  

12/12 
  



 

 
 

MEDLINE  

Robinson, C., 
Bottorff, J., 
McFee, E., 
Bissell, L., 
Fyles, G., 
Robinson, C. 
A., … Bissell, 
L. J. 2017 
 
KANADA 
  
CINAHL  

Caring at home 
until death: 
enabled 
determination.
  

Att beskriva upplevelsen 
av sörjande närstående 
vars kroniskt sjuka 
familjemedlemmar med 
avancerad cancer 
möjliggjorde en önskad 
död i hemmet.  

Kvalitativ, 
semistrukturerade 
intervjuer  
 
N= 29 närstående  

Genom att 
förtydliga vårdens 
mål och erbjuda 
det stöd som 
närstående 
behövde ökade 
möjligheterna till 
en önskad 
bortgång i 
hemmet.  

12/12  

Rocío, L.  
2017  
 
COLOMBIA 
 
CINAHL 

Experiences of 
patient-family 
caregiver 
dyads in 
palliative care 
during 
hospital-to-
home 
transition 
process.   

Att beskriva upplevelsen 
hos närstående under 
övergången från sjukhuset 
till vård i hemmet vid ett 
nationellt cancerinstitut i 
Colombia.  

Kvalitativ, fenomenologiska 
intervjuer 
 
N= 12 närstående  

Närståendes 
upplevelser av stöd 
och information 
när patienten 
kommer hem till 
hemmet efter vård 
på sjukhus.   

12/12  

Totman, J., 
Pistrang, N., 
Smith, S., 
Hennessey, 
S., & Martin, 
J. 

“You only have 
one chance to 
get it right”: A 
qualitative 
study of 
relatives’ 

Att utforska de 
känslomässiga 
utmaningar som 
närstående möter, och 
deras erfarenhet av 
vårdpersonal, från ett 

Kvalitativ,  
semistrukturerade 
intervjuer 

N= 15 närstående 
 

De närstående 
upplevde ett stort 
ansvar men också 
en stor rädsla. 
Vårdandet 
upplevdes som en 

12/12 



 

 
 

2015 
 
ENGLAND 
 
MEDLINE  

experiences of 
caring at home 
for a family 
member with 
terminal 
cancer. 

existentiellt psykologiskt 
perspektiv. 
 

  meningsfull 
uppgift för de 
närstående snarare 
än en börda. 

 


