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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Allt fler personer erhåller palliativ vård i hemmet vilket leder till ett ökat ansvar för 

de närstående. Att vara vårdare och samtidigt närstående är en komplex situation för alla in-

blandade. Närståendes vardag förändras drastiskt då allt kretsar kring den som är sjuk.  

Syftet: Att beskriva närståendes erfarenheter av att vara vårdare till en palliativ sjuk person i 

hemmet. Metod: En litteraturöversikt där elva vetenskapliga kvalitativa artiklar analyserades 

och sammanställdes. Resultat: I resultatet framkom tre teman; erfarenhet av stöd, erfarenhet 

av livsförändringar samt erfarenhet av strategier. Till dessa teman bildades sex stycken under-

teman. Slutsatser: De närstående kände ett stort ansvar för den sjukes vård och de upplevde att 

deras egna liv sattes åt sidan. För att klara av situationen behövde de närstående information 

och stöd på flera olika sätt. Detta leder till att sjuksköterskan ska kunna identifiera behoven av 

stöd för den som är sjuk och för deras närstående. För detta krävs en personlig mognad och 

klinisk erfarenhet hos sjuksköterskan för att möta de närstående på ett professionellt och empa-

tiskt sätt vilket leder till ökat förtroende för alla inblandade och som genererar i god omvårdnad.  

 

Nyckelord: palliativ vård, närstående, vårdare, livsförändring, stöd 

 



 

Abstract 
 

Background: More and more people receiving palliative care in the home, leading to increased 

responsibility for the next of kin. Being a caregiver and at the same time next of kin is a complex 

situation for everyone involved. Next of kin´s everyday life changes drastically when every-

thing revolves around the one who is seriously ill. 

Aim: To describe next of kin´s experiences of being caregivers to a palliative sick person at 

home. Method: A literature review in which eleven qualitative scientific articles were analyzed 

and summarized. Results: The results revealed three themes; experience of support, experience 

of changes in life and experience of strategies. To these themes were formed six sub-themes. 

Conclusions: Next of kin felt a great responsibility for the one who was sick and they felt that 

their own lives were set aside. To cope with the situation the next of kin needed information 

and support in multiple ways. This leads to the nurse to identify the support for the one who is 

seriously ill and for their families. This requires personal maturity and clinical experiences to 

meet the next of kin in a professional and empathic manner which leads to increased confidence 

for everyone involved and that generates in good care. 
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Inledning 
 

Antalet slutenvårdsplatser i Sverige minskar och allt fler personer vårdas i hemmet vilket leder 

till att närstående i högre utsträckning räknas som vårdresurs (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012) Närstående spelar en stor och viktig roll och är ofta en förutsättning när vården ska bed-

rivas i hemmet (Arnes & Addington-Hall, 2003). Att vara närstående till en svårt sjuk person 

är inte en enkel roll och för många närstående är det en ny och främmande situation (Andershed, 

2005). Rollerna och ansvarsfördelningen i familjen förändras när en familjemedlem drabbas 

av ohälsa eller sjukdom (Benzein et al., 2012). 

Bakgrund 
 

En engelsk läkare vid namn Cicely Saunders var den som startade den moderna hospicerörel-

sen. Hon ansåg att vården var för teknisk inriktad och grundade St Christopher´s Hospice i 

London i slutet av 1960-talet (Melin-Johansson, Henoch, Strang & Browall, 2012). Målet var 

att förbättra den döende personens livsvillkor genom att låta den sjuke leva resterande tid som 

var kvar med hjälp av god symtomkontroll och psykologiskt stöd (Strang & Beck-Friis, 2012). 

Detta hospice följdes snart av flera andra i Storbritannien och i övriga Europa, men även i Ca-

nada och USA. Det första hemsjukvårdsteamet i Sverige bildades 1976 av professor Barbro 

Beck-Friis och var anslutet till Motala lasarett. Detta sätt att arbeta ligger till grund för utveckl-

ingen av den avancerade palliativa vården i Sverige (Fridegren & Lyckander, 2013). 

Palliativ vård 
 

Ordet palliativ kommer från det latinska namnet pallium som betyder mantel eller kappa, något 

som skyddar och håller om. Vården övergår från att vara kurativ till att vara palliativ. Målet är 

inte längre att den sjuke ska bli frisk utan att olika insatser ska ge personen bästa möjliga livs-

kvalitet den tid som är kvar. (Widell, 2003) 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt för att för-

bättra livskvaliteten för personer med dödlig sjukdom och deras närstående. Detta genom att 

förebygga och lindra lidandet. Att tidigt upptäcka, bedöma samt behandla smärta och andra 

fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande 

sjukdom minskar lidandet för den sjuke och deras närstående (WHO, 2015). 

Beslutet att övergå till palliativ vård sker när det är konstaterat att den livsförlängande behand-

lingen inte längre är meningsfull. Detta beslut tas av ansvarig läkare i samråd med den sjuke. 

Även de närståendes synpunkter kan påverka ställningstagandet. (Socialstyrelsen, 2013) 

 

Den palliativa vården delas in i två faser, en inledande tidig fas och en senare avslutande fas. 

Den tidiga fasen kan vara lång, varar ibland under flera år, och har som syfte att dels bevaka att 

en livsförlängande behandling är lämplig ur den sjukes perspektiv, dels att genomföra insatser 

som främjar en högre kvalitet under behandlingen. Den senare fasen är kort, från dagar till 

enstaka månader. Här är målet med vården att lindra lidande samt att främja en hög livskvalitet 

för den sjuke och deras närstående. Övergången mellan de båda faserna kan vara flytande och 

det kan vara svårt att fastställa tidpunkten när vården ska övergå från att vara livsförlängande 

till att vara lindrande. Den palliativa vården ges dels på sjukhus, dels i hemmet samt i kommu-

nens särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2013). 
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Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) formulerade i sin rapport att den palliativa vården 

utgår från fyra hörnstenar vilka bygger på WHO:s definition av palliativ vård och människo-

värdesprincipen. Det innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av 

personliga egenskaper och funktioner i samhället så som begåvning, social ställning, inkomst, 

hälsotillstånd och ålder. De fyra hörnstenarna är; symtomkontroll, teamarbete, kommunikation 

och relation samt närståendestöd.  

Symtomkontrollen är en viktig del för att det psykosociala stödet och stödet i existentiella frågor 

ska fungera. Så länge den sjuke har plågsamma olösta symtom, ex långvarig smärta, illamående 

med kräkningar eller andra plågor kan han eller hon inte tänka på något annat och inte de när-

stående heller (Strang & Beck-Friis, 2012). Brist på tillräcklig kunskap om effektiva behand-

lingsstrategier är en av många faktorer som kan störa adekvat behandling av smärta, depression 

och trötthet, och andra symptom (Jaw-Shiun, Chih-Hsun, Tai-Yuan & Ching-Yu, 2010). Tea-

marbete är en förutsättning för att den sjuke ska kunna få bästa möjliga lindring. För det behövs 

olika yrkeskategorier exempelvis läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, ku-

rator, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och präst. Vilka yrkeskategorier som behövs bedöms 

i det enskilda fallet utefter behov (Fridegren & Lyckander, 2013). Sjuksköterskans roll i svensk 

hemsjukvård är att identifiera den sjukes och närståendes behov. För detta krävs att sjukskö-

terskan skapar en god relation med familjen (Munck, 2011).  

Kommunikationens och relationens betydelse syftar till att främja den sjukes livskvalitet vilket 

innebär god inbördes kommunikation mellan yrkeskategorier och i förhållande till den som är 

sjuk och deras närstående (Widell, 2003). Att bli lyssnad på är av värde både för de närstående 

och den sjuke (McLoughlin, 2002). Kommunikationen i den palliativa vården är känslig, svår 

och viktig. Sjuksköterskan måste hålla en hög kommunikativ kvalitet. Dessutom ska kommu-

nikationen vara ärlig, öppen och känslig (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). 

Stöd till de närstående under sjukdomen innebär att de närstående ska bjudas in till att delta i 

vården, få det stöd de behöver under sjukdomstiden samt få stöttning efter dödsfallet. Närstå-

ende ska inges hopp och erhålla realistiska förväntningar på framtiden (Widell, 2003). 

Familj och närstående 
 

Familj är ett omtvistat begrepp vars betydelse kan ses som självklart men som vid en analys 

kan ha många betydelser (Benzein et al., 2012). Benzein et al (2012) har valt en emotionell 

utgångspunkt och fokuserat på känslomässiga band mellan olika personer vid definition av be-

greppet familj. Således är inte en familj förbundna mellan blodsband utan de väljer sin familj. 

Östlinder (2004) menar att begreppet familj och närstående syftar till patientens närmaste soci-

ala nätverk, vilket kan betraktas som ett system, ofta i form av en familj där den sjuke utgör en 

central roll. Öhlén, Andershed, Berg, Frid, Palm och Ternestedt (2007) betecknar ordet närstå-

ende som en person vilken i ett eller annat avseende står någon nära eller intimt hör samman 

med någon. En närstående kan vara någon som den sjuke själv har definierat som närstående, 

till exempel en familjemedlem, partner eller en vän. En eller flera personer kan vara närstående 

till den sjuke.  

Då en individ har flera närstående kan dessa bilda en form av familj, där banden präglas av ett 

ömsesidigt engagemang i vardagen men där medlemmarna inte nödvändigtvis behöver ha 

blodsband till varandra (Öhlen et al., 2007). 

När den sjuke vårdas i hemmet involveras de närstående i den palliativa vården (Clukey, 2008). 

Att vara närstående till en person med dödlig sjudom är en stor och utmanande händelse. När-

stående till en person som är palliativs sjuk uppger ofta en känsla av otillräcklighet i rollen som 

vårdare (Henriksson & Årestedt, 2013). Studier visar att sörjande familjer har högre risk för 
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psykisk ohälsa och för tidig död (Huang, Chiu, Lee, Yao, Chen & Hu, 2012). Vanmakt och 

hjälplöshet hos de närstående är den vanligaste psykiska åkomman (Milberg & Strang, 2011).  

Under tiden vården pågår sätts familjemedlemmar under hård press. Det sociala livet förändras, 

ansvarstagandet i familjen ändras och osäkerheten för det okända förestående gör sig starkt 

påmint (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013). Milberg och Strang (2011) beskriver att de närstå-

ende ofta upplever en konflikt mellan sina egna behov och den sjukes behov.  

De närstående behöver stöd och hjälp på olika sätt för att hantera denna situation, bland annat 

ekonomiskt (Lundberg et al., 2013). Närståendepenning, som är en ekonomisk ersättning från 

Försäkringskassan, kan betalas ut till de närstående i upp till hundra dagar för att de ska kunna 

vårda den som är sjuk i hemmet (Försäkringskassan, 2015).  

Familjefokuserad omvårdnad 
 

En omvårdnadsteori definierar centrala begrepp i omvårdnadsvetenskapen. Utvecklingen visar 

att teorier är nödvändiga verktyg för att sjuksköterskan ska möta de krav som ställs på profess-

ionen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

För denna litteraturöversikt ligger teorin familjefokuserad omvårdnad (FFO) till grund (Ben-

zein et al., 2012). Inom FFO finns två olika inriktningar; familjecentrerad omvårdnad där den 

sjuke och övriga familjemedlemmar ses som en helhet och där alla fokuserar samtidigt samt 

familjerelaterad omvårdnad där den sjuke sätts i fokus och familjen ses som en kontext (Ben-

zein et al, 2012). I detta arbete används familjecentrerad omvårdnad som inriktning. FFO är ett 

förhållningssätt som baseras på ett jämställt möte mellan sjuksköterskan och familjen. Omvård-

nadens fokus är att ta tillvara på familjens styrkor och resurser samt att se familjemedlemmarna 

som sina egna experter (Wright, Watson & Bell, 2002).  

FFO växte fram i slutet av 1990-talet i Sverige. Familjen spelar en allt större roll inom sjukvår-

den och har fått allt större betydelse i sjuksköterskans arbete då sjukvården har flyttat ut ur 

sjukhusmiljön och in i de sjukes hem. Således är det av stor vikt att sjuksköterskan har förståelse 

för hur familjer fungerar och hur sjukdomstillstånd hos en familjemedlem påverkar övriga fa-

miljen. Att se hela familjen och hjälpa dem att se styrkor och resurser för att klara situationer 

av ohälsa och sjukdom är en del i sjuksköteterskans arbete. Ett sätt att identifiera familjens 

sociala nätverk och på så sätt inventera resurserna som finns i och utanför familjen är att an-

vända en nätverkskarta som på ett överskådligt sätt påvisar detta. (Benzein et al., 2012) 

  

Ett systematiskt förhållningssätt utgör grunden för FFO och fokuserar på interaktioner, relat-

ioner, sammanhang, funktioner och mönster. Detta utgår från uppfattningen att mänskliga re-

lationer kan liknas vid ett system där alla delar påverkar varandra. En förändring i en del av 

systemet, ex en närstående blir svårt sjuk, påverkar övriga delar, i detta fall familjen. Antagan-

det att människor uppfattar verkligheten på olika sätt är en bärande del i ett systematiskt för-

hållningssätt gällande sociala processer. På individnivå skapas verkligheten i möten med andra 

människor och utifrån interaktioner med vår omgivning, vilket betyder att det finns lika många 

verkligheter som människor. (Benzein et al., 2012) Världen tolkas genom de föreställningar 

individen har, de formar dennes beteende och avgör vilka val i livet som görs. Individens egna 

förklaringar varför händelser inträffar kan ses i denne personens föreställningar (Wright et al., 

2002).  

Genom engagemang och respekt för alla i familjen stärks familjens egna förmågor och varje 

familjemedlems erfarenheter och förmåga tas tillvara på. Ett professionellt förhållningssätt som 

sjuksköterska innebär respektfullhet, lyhördhet, ärlighet, lyssnande, ömsesidigt förtroende samt 

att förmedla en positiv syn på framtiden (Epley, Summers & Turnbulls, 2010). 
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Coyne, O’Neill, Murphy, Costello och O’Shea (2011) anser att det ska finnas en holistisk syn 

på familjen i FFO och att syftet med FFO är att sjuksköterskan och familjen arbetar tillsam-

mans. Detta kan ske när en god relation har skapats mellan sjuksköterskan och närstående. 

Sjuksköterskans roll inom familjefokuserad omvårdnad påverkas starkt av de föreställningar 

sjuksköterskan har, både gällande familjer, men även på hur olika situationer ska hanteras. På 

grund av detta krävs det att sjuksköterskan i sin profession är medveten om sina egna värde-

ringar och föreställningar för att kunna ge så god vård som möjligt (Wright et al., 2002). FFO 

kan tillämpas när en individ eller familj och sjuksköterska har en icke hierarkisk relation, där 

sjuksköterskan främjar samarbete och inte är dömande i sitt bemötande. Respekt och informat-

ion är viktiga komponenter för att uppnå en god FFO (Bell, 2009). 

Genom att inbjuda till möten och dialog samt samarbeta med närstående blir det tydligt att det 

finns flera möjliga sätt att se på världen och därmed flera olika sätt att se på ett problem. När 

hela familjen är med i omvårdnaden och fokus ligger på att familjens behov, livskvalitet och 

välbefinnande ska förbättras kan ett individanpassat stöd till familjen ges. (Benzein et al., 2012)  

Ämnesvalet i litteraturöversikten har valts utifrån egna erfarenheter av att arbeta kliniskt i pal-

liativ vård där brister har setts utifrån de närståendes perspektiv. Att belysa vilka erfarenheter 

och behov närstående har av att vara vårdare i hemmet är till hjälp för att sjuksköterskan ska 

kunna bemöta närstående på bästa sätt.  

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av att vara vårdare i hemmet när en familjemed-

lem vårdas i livets slutskede. 

Material och metod 

Design 
 

Vald design är litteraturöversikt med en systematisk ansats, vilket innebär att litteratur sökts 

utifrån valt problemområde och från artiklar som sökts fram i databaser som redan finns publi-

cerade. Avsikten med denna metod är att åstadkomma en sammanfattning och överblick av 

funnet material (Friberg, 2012). Fenomenet i valt syfte fokuserar på att skapa mening och för-

ståelse i subjektiva upplevelser. På detta sätt systematiseras kunskap om ett fenomen genom att 

beskriva eller utforska fenomenets egenskaper. Därför valdes att granska artiklar utförda med 

kvalitativa metoder som design (Forsberg & Wengström, 2014). Kvalitativa forskningsmetoder 

används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga erfarenheter och upp-

levelser. Vid studier av personers erfarenheter och upplevelser är ord oftast det bästa sättet att 

beskriva dessa fenomen på (Willman et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

Urval/Datainsamling 
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Artiklar genomförda med kvalitativ metod söktes fram genom sökning i databaserna Cinahl 

och PubMed. Då en litteraturöversikt bör baseras på aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 

2014) gjordes en avgränsning till artiklar mellan år 2000-2015 bortsett från de artiklar som 

söktes fram genom manuell sökning. Forsberg och Wengström (2014) menar att när en intres-

sant artikel som svarar på valt syfte har hittats bör det första steget vara att studera referenslistan 

vilket gjordes och resulterade i två artiklar.  

  

Inledningsvis bestod sökprocessen av en första litteratursökning för att skapa en överblick av 

forskningsområdet. I nästa steg gjordes den avancerade litteratursökningen där grundläggande 

sökteknik användes. Avgränsningar i Cinahl; fulltext, peer review och English language. Sökor-

den som använts palliative care, next of kin, experience, terminal care, end of life care, family 

member och caregiver.  I PubMed användes samma sökord samt relative. 

Boolesk söklogik användes för att utöka och begränsa sökningarna (Friberg, 2012). AND och 

OR valdes. Sammanställning av sökningarna i databaserna, se bilaga 1. Titlar som bedömdes 

relevanta till syftet valdes ut. Inklusionskriterier var erfarenheter hos personer, både män och 

kvinnor, som är eller har varit vårdare till en familjemedlem i hemmet. Exklusionskriterier var 

artiklar innefattande personer under arton år samt review artiklar. 

Nitton artiklar som var genomförda med kvalitativa metoder granskades utifrån Hälsohögsko-

lan i Jönköpings granskningsprotokoll, se bilaga 2. Alla artiklar skulle uppfylla de fyra första 

kriterierna på protokollet för att gå vidare till andra granskningen. Beslut togs att minst sju av 

nio kvalitetskriterier skulle uppfyllas i den andra granskningen för att bli resultatartikel.  

Fem artiklar var svenska, tre var från England, två från Australien och en från Kanada. I alla 

studier var det cancerpatienter i livets slutskede som vårdades. Intervjumetoderna skiljde sig åt 

och antalet män och kvinnor som deltog likaså, var god se artikelmatris bilaga 3.  

Dataanalys 
 

Analysmetoden som använts för studien är litteraturöversikt som karakteriseras av att systema-

tiskt söka, kritiskt granska, leta efter skillnader och likheter och därefter sammanställa littera-

turen inom ett valt ämne (Forsberg & Wengström, 2014).  

De valda studierna lästes ett flertal gånger för att förstå innehåll och sammanhang, fokus var på 

studiernas resultat. Därefter analyserades varje studies resultat för sig för att identifiera nyck-

elfynden. Nyckelfynden fördes sedan över i en artikelmatris. En sammanställning gjordes sedan 

av studierna. Likheter och skillnader i studierna identifierades. De som hade liknande innehåll 

grupperades och gavs preliminära temabenämningar. Detta resulterade i tre teman och därefter 

bildades litteraturöversiktens underteman. 

Litteraturöversiktens teman och underteman har efter analys avslutningsvis sammanställts till 

ett resultat (Friberg, 2012). 

Etiska överväganden 
 

När en litteraturöversikt görs är det viktigt att etiska överväganden beträffande urval och resul-

tat görs. Detta innebär att välja studier som har fått tillstånd av etisk kommitté eller där nog-

granna etiska överväganden har gjorts och att redovisa alla artiklar som ingår i litteraturöver-

sikten samt presentera alla resultat som stödjer respektive inte stödjer valt syfte. Noggrannhet i 

slutsatser samt göra en välgrundad redovisning av resultaten är viktigt (Forsberg & Wengström, 

2014). Etikprövningslagen syftar till att skydda den enskilda individen och respekten för män-

niskovärdet vid forskning (SFS 2003:460). 
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I denna litteraturöversikt inkluderades endast artiklar som fört ett etiskt resonemang eller fått 

tillstånd av etisk kommitté. Vid urvalet av artiklar lästes de igenom för att kontrollera att de 

hade granskats etiskt.  

Resultat 
 

Resultatet presenteras i teman och underteman. Tre teman framkom: erfarenhet av stöd, erfa-

renhet av livsförändringar samt erfarenhet av strategier. Under varje tema bildades underteman. 

Genomgående i artiklarna framkom det att dessa erfarenheter var de mest centrala för de när-

stående. 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

Figur 1. Litteraturöversiktens teman och underteman. 

Erfarenhet av stöd 

Praktiskt stöd 

 

De närstående tog på sig olika uppgifter och roller när vården bedrevs i hemmet (Janze & Hen-

riksson, 2014). Ofta upplevde de en hjälplöshet och osäkerhet när de inte visste hur de skulle ta 

hand om den sjuke eller om de utförde uppgifterna på rätt sätt. I flera fall hade de närstående 

ingen kunskap eller erfarenhet kring omvårdnad. Att duscha, mata, vända i sängen samt admi-

nistrera mediciner var exempel. Samtidigt fanns en rädsla hos de närstående att skada den sjuke 

i samband med omvårdnaden. (Janze & Henriksson, 2014; Wilkes & White, 2004; Brobäck & 

Berterö, 2003) Närstående beskrev vidare svårigheter med att sköta allt i hemmet samtidigt som 

de skulle hjälpa till med medicinska uppgifter så som injektioner och omläggningar (Munck, 
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Fridlund & Mårtensson, 2008; Brobäck & Berterö, 2003). Enligt Perreault, Fothergill-Bour-

bonnais och Fiset (2004) var det praktiska stödet från familj och vänner, exempelvis att få hjälp 

med att laga mat och städa, den hjälp som uppskattades mest när de befann sig i denna situation.  

Det fanns även en osäkerhet från de närstående när och hur de skulle be sjuksköterskan om 

hjälp. Närstående ansåg att de tog på sig hela ansvaret kring vården, att det förväntades av dem, 

då de ansåg att hjälpen från vårdpersonalen inte var tillräcklig (Brobäck & Berterö, 2003). Be-

hov fanns att prata med sjuksköterskan om praktiska saker som ekonomi och arbetssituation. 

Otydliga och vaga svar kring dessa frågor gjorde det svårt att förbereda, planera och ta beslut 

kring vården (Janze & Henriksson, 2014). Det var viktigt för de närstående att känna att de 

gjorde allt de kunde för den sjuke. För flera av de närstående kändes det naturligt att sköta all 

kontakt med sjukvården själva, medan en del av dem behövde mer stöd och litade på de pro-

fessionella när det gällde kontakt med läkare, sjukhus, distriktssköterskor och palliativa team. 

De närstående som hade sämre erfarenheter av stöd upplevde att de fick argumentera för att få 

den hjälp de behövde i hemmet, de kände sig ofta svikna av de som var professionella. (Totman, 

Pistrang, Smith, Hennessey, & Martin, 2015; Holm, Henriksson, Carlander, Wengström & 

Öhlen, 2014)   

Emotionellt stöd 

 

Närstående ansåg att det var en positiv erfarenhet att ta hand om den sjuke i hemmet. Att till-

godose den sjukes önskan om att få bli vårdad samt att få dö i hemmet gav dem en tillfredsstäl-

lelse (Wong & Ussher, 2009; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010; 

Brobäck & Berterö, 2003; Harrop, Byrne & Nelson, 2014). Wong och Ussher beskrev att den 

positiva upplevelsen av att få möjlighet att vårda den sjuke med hjälp och stöttning från sjuk-

sköterskan gjorde att känslorna av nedstämdhet balanserades med känslor av frid, värdighet och 

andlighet. Att ha möjlighet att vårda i hemmet var värdefullt för att känna att situationen var så 

normal som möjligt under de omständigheter som rådde. Närstående såg situationen som ett 

privilegium att få vara med om. Att vara närvarande under döendeprocessen lyfts också fram 

som något positivt och viktigt för de närstående. Perreault et al (2004) visade att majoriteten av 

de närstående uppgav att de fann situationen kring att vårda i hemmet helt naturlig och upplevde 

en pliktkänsla och ansvarsfullhet gentemot den sjuke.  

Betydelsen av att ha familj och vänner som emotionellt stöd hade påverkan på det psykiska 

måendet hos de närstående. Närstående menade att de aldrig skulle klarat att fortsätta som vår-

dare om de inte hade haft sin familj och vänner som lyssnade på dem, respekterade situationen 

samt var närvarande (Perreault et al., 2004; Totman et al., 2015; Holm et al., 2014). Dock be-

skrev Brobäck och Berterö (2003) att närstående inte ville belasta övriga familjemedlemmar 

med deras problem då de ville skydda dem samt upprätthålla balans och normalitet i vardagen.  

Vetskapen av att de närstående kunde kontakta sjuksköterskan dygnet runt för råd och emot-

ionellt stöd gav dem en känsla av att någon såg dem. De upplevde genom denna möjlighet att 

deras mående var viktigt och togs på allvar (Harrop et al., 2014). Närstående utryckte att sjuk-

sköterskans stöd gav dem kraft att klara sig igenom denna sorgliga och känslomässiga tid. Att 

få ett empatiskt bemötande var betydelsefullt. Ibland hade de närstående behov av att få bear-

beta känslor för sig själva och ibland behövde de stöd från sjuksköterska eller vänner för att 

kunna gå vidare i processen att hantera sina känslor. Det var då viktigt att känna förtroende för 

sjuksköterskan och andra professionella för att våga uttrycka sina känslor och behov. (Lees et 

al., 2014; Wong & Ussher 2009; Holm et al., 2014)  
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Erfarenhet av livsförändringar 

Förändrade relationer 

 

De närstående upplevde svårigheter med att vara närstående till den sjuke och samtidigt vårda 

densamma. De ville inte visa den sjuke att de var oroade, ledsna eller arga (Brobäck & Berterö, 

2003). Vidare beskrev närstående att det var en ständig pågående förändring i relationen medan 

sjukdomen fortskred. Denna förändring i relationen var svår att balansera med deras egna behov 

(Holm et al., 2014; Brobäck & Berterö, 2003; Janze & Henriksson, 2014). Närstående beskrev 

att de inte kände igen sig själva, hur de reagerade och agerade i vissa situationer. Bland annat 

tänjdes gränserna mellan intimitet och privatliv. En man beskrev hur han gärna hjälpte sin fru 

med mediciner men gränsen gick vid att sköta hennes trycksår och kateter (Carlander et al., 

2010). Att vara spindeln i nätet samt att fatta svåra beslut för de närstående var tärande. Det 

professionella nätverket kunde göra stor skillnad på bördan för de närstående genom att hjälpa 

dem att ta över diverse uppgifter. De närstående kände även att de var ansvariga för att det ska 

bli enligt den sjukes önskningar när döden var förestående. Processen, när den sjuke förändras 

mentalt och fysiskt, var smärtsam för de närstående att bevittna. (Totman et al., 2015)  Munck 

et al. (2008) beskrev att närstående ibland hade svårt att förstå och acceptera denna förändring 

hos den sjuke. Från att den som var sjuk var i sitt normala mentala tillstånd till att bli mer 

distanserad och avskärmad. Närstående beskrev hur deras partners humor ändrades. Den sjuke 

blev väldigt arg, inte mot andra, utan mot den närstående som fanns i hemmet. 

Förändrad vardag 

 

Att inte våga lämna hemmet då det fanns en risk att den sjuke skulle bli sämre eller rent av dö 

under tiden var stressande för de närstående. Om detta skulle ske kunde de inte förlåta sig själva. 

(Brobäck & Berterö, 2003). Att vara närvarande dag och natt för att hjälpa sin partner och 

samtidigt ha huvudansvar för allt i hemmet var slitsamt för de närstående (Munck et al., 2008; 

Totman et al., 2015). Vardagen för de närstående bestod av krav från olika håll; krav från den 

som var sjuk, krav från vården, krav från samhället och även krav från dem själva. Dessa krav, 

skyldigheter och förväntningar gjorde att de närstående kände sig osäkra (Brobäck & Berterö, 

2003). Det blev lite tid för vila då hjälpbehov även fanns nattetid, exempelvis toalettbesök. När 

det fanns ett dropp pågående nattetid blev det knappt någon sömn alls då de kände ansvar för 

att se att allt fungerade (Munck et al., 2008). Närstående beskrev att de ständigt var tvungna att 

vara tillgängliga, de skulle uppmärksamma alla förändringar i den sjukes tillstånd, vilket ledde 

till att de satte sina egna behov åt sidan. Även om de försökte göra andra saker fanns alltid 

tankarna dygnet runt hos den sjuke (Totman et al., 2015; Janze & Henriksson 2014; Holm et 

al., 2014). De närstående ändrade sitt sätt att leva, deras rutiner och inbitna vanor förändrades 

(Brobäck & Berterö, 2003). Dock beskrev de närstående att den ständiga tillgängligheten fy-

siskt och psykiskt gav dem en känsla av tillfredsställelse vilket i sin tur ledde till en känsla av 

trygghet (Munck et al., 2008). De närståendes vardag anpassades efter den sjukes dagsform. 

Denna anpassning bidrog till en känsla av isolering från livet i övrigt och gjorde det svårt att 

lämna hemmet. Sociala aktiviteter tenderade att minska av denna situation (Carlander et al., 

2010; Brobäck & Berterö, 2003; Totman et al., 2015). Vidare upplevde de närstående att det 

sociala nätverket minskade i takt med att den dödliga sjukdomen för den sjuke fortskred. När-

stående begränsade antalet besök då det blev en mer negativ än positiv upplevelse. Det fram-

kom att närstående fick ändra sin arbetssituation, exempelvis genom att minska arbetstiden, i 

samband med sjukdomens progress (Perreault et al., 2004). Detta ledde i sin tur till minskade 

inkomster, vilket var en negativ följd av situationen (Brobäck & Berterö, 2003). 
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De närstående och den sjuke var beroende av varandra under den vårdande processen i hemmet. 

De hade svårt att separera sina egna behov från den sjukes. En fru beskrev hur hon ständigt gav 

sin man morfin, hon räknade dem, antecknade, utvärderade och rapporterade till sjuksköters-

kan. Det framkom att de närstående glömde bort sina egna behov och endast såg till att den 

sjuke fick vad den behövde och önskade. (Carlander et al., 2010)   

 

Erfarenhet av strategier 

Behov av delaktighet 

 

När den sjuke i hemmet blev försämrad och de närstående upplevde att de inte kunde hantera 

situationen fick de en känsla av att förlora kontrollen. Symtom som visade sig vara svåra att 

behandla hos den sjuke så som; smärta, förstoppning, näringsbrist och illamående, gav upphov 

till kontrollförlust hos de närstående. För att återfå kontrollen krävdes att de närstående erhöll 

medicinsk information och kunskap av sjuksköterskan så att de kunde utföra korrekt vård i 

hemmet. (Munck et al., 2008; Harrop et al., 2014; Wilkes & White, 2004)  

De närstående samlade kunskap och information kring sjukdomen samt kring symtom, biverk-

ningar och behandlingar. Genom denna insamlade kunskap kunde de lättare se mönster och läsa 

av den sjukes hälsostatus. Vidare fick de ytterligare kunskap och svar kring sjukdom och pro-

gnos genom att samtala med sjuksköterskan och övriga professioner. De närstående sökte efter 

information om hur de skulle gå tillväga och agera i omvårdnadssituationer. (Brobäck & Ber-

terö, 2003; Janze & Henriksson, 2014; Holm et al., 2014). Osäkerhet kring omvårdnaden och 

brist på självförtroende bidrog till och förvärrade känslor av stress, oro och ängslan (Harrop et 

al., 2014). Adekvat information om sjukdomen och dess progress var viktig då det ökade möj-

ligheten att fatta rätt beslut. Närstående upplevde att de aktivt fick fråga efter svar om de skulle 

få veta något (Brobäck & Berterö, 2003). Beroende på sjukdomens progress var de närstående 

tvungna att förbereda sig kontinuerligt och hitta nya lösningar när nya situationer uppkom och 

behoven förändrades hos den sjuke. Att dela erfarenheter samt diskutera olika strategier med 

sjuksköterskan var ett sätt att klara av den förändrade situationen utan att förlora kontrollen. 

(Janze & Henriksson, 2014)  

 

Behov av förberedelse 

 

Att komma till insikt att den sjuke hade en obotlig sjukdom var vanligtvis det första steget i 

processen för de närstående att acceptera situationen. Denna insikt kunde till en början leda till 

förnekelse. Närstående hade upplevt månader och år av sjukdom och balanserade mellan hopp 

och förtvivlan (Munck et al, 2008; Janze & Henriksson, 2014; Totman et al., 2015). Från att få 

information och bli medveten om att den sjuke hade en döende sjukdom till att följa sjukdomens 

progress med nya utmaningar och symtom var en pågående process för de närstående. De be-

hövde tid att bearbeta informationen de fick kring den sjukes hälsostatus samt hur de skulle 

hantera känslor av sorg och ledsamhet. Dessa känslor hanterades självmant eller med hjälp av 

professionella eller vänner. (Holm et al., 2014) Det fanns två sätt att hantera döden för de när-

stående; antingen att förbereda sig på vad som skulle ske eller låta känslorna pausa och enbart 

leva i nuet (Janze & Henriksson, 2014). Vikten av att ha skapat en god relation med sjukskö-

terskan underlättade när de närstående skulle ta in den information som gavs (Lees et al., 2014). 

Det fanns en klyfta mellan att förstå döden rent kunskapsmässigt och att förstå den känslomäss-

igt. De närstående beskrev att de ibland stängde av känslorna för att kunna hantera situationen 
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bättre (Totman et al., 2015; Holm et al., 2014). Att få information kring framtiden var av vikt 

för de närstående. De ville veta vad de kunde förvänta sig, både före, under och efter döden. 

Exempelvis var att få kunskap och information om tecken hos den sjuke som signalerar att 

döden var i antågande samt kunskap om vem de närstående skulle kontakta efter att den sjuke 

hade avlidit (Lees et al., 2014). Att som närstående vänta på den oundvikliga förestående döden 

var svår, ibland önskade de till och med att den sjuke skulle dö för att få ett slut på processen 

(Perreault et al., 2004). Närstående beskrev hur de försökte fokusera på nutiden och låta tan-

karna på framtiden bero. Detta då de var rädda för att väcka ångest och oro både hos sig själva 

och hos den som var sjuk. Hur hårt de än ansträngde sig så gick det inte alltid att hålla tankarna 

på framtiden ifrån sig. En närstående trodde att tankarna som dök upp var någon form av för-

beredelse för själen för vad som var i antågande. (Janze & Henriksson, 2014; Holm et al., 2014) 

Förberedelsen för den förestående förlusten var en mental process vilket gjorde att de närstå-

ende försökte ta en dag i taget. De hade tankar kring över hur de skulle förbereda sig. De ville 

veta hur lång tid som var kvar och de upplevde det svårt när det inte var möjligt att få något 

exakt svar. De närstående funderade även på hur livet skulle bli efter att den sjuke hade avlidit. 

Tankar på ensamhet fanns, särskilt hos de närstående som var gifta med den sjuke. Ytterligare 

tankar kring arv, testamente och att organisera begravningen fanns hos de närstående (Holm et 

al., 2014; Totman et al., 2015). Att förbereda sig för döden var skrämmande. De närstående 

kände sig spända, ständigt beredda på att något skulle hända med den sjuke. Oro kring den 

förestående döden var mer framträdande när nya symtom yttrade sig eller när nya testresultat 

och information från doktorer angående sjukdom, behandling och prognos nådde dem (Janze 

& Henriksson, 2014).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
 

För att hitta relevanta artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte användes åtta olika 

sökord som kombinerades på olika sätt. Sökorden som användes visade sig passa bra för litte-

raturöversiktens syfte. Då antalet träffar blev stort begränsades sökningen till att läsa artiklarnas 

titel och sammanfattning vilket kan ha inneburit att betydelsefulla artiklar missats. Sökningen 

gjordes i två olika databaser, Cinahl och PubMed. Dessa databaser ansågs relevanta utifrån valt 

område och syfte. Om fler databaser hade använts hade möjligen fler relevanta artiklar funnits. 

Valet av att enbart använda material från två databaser grundades på att det fanns tillräckligt 

med material som svarade på litteraturöversiktens syfte. I litteraturöversikter är det viktigt att 

det finns tillräckligt antal studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömning och 

slutsatser (Forsberg & Wengström, 2014). I denna litteraturöversikt valdes att inkludera artiklar 

från de senaste 15 åren. Diskussion fördes kring om tidsintervallet var för långt, dock antogs 

det att erfarenheterna för de närstående inte hade ändrats över tid. Vidare valdes att enbart söka 

på engelskspråkiga artiklar vilket kan ses som en svaghet för litteraturöversikten då relevanta 

artiklar på andra språk kan har förbisetts. 

Efter sökningen i ovan nämnda databaser framkom nitton artiklar som genomgick granskningen 

i granskningsprotokollet. En kvalitetsbedömning bör omfatta studiens syfte, frågeställningar, 

design, urval, mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & Wengström, 2014). Resultatet 

efter granskning resulterade i nio godkända artiklar. Ytterligare två artiklar framkom när artik-

lars referenslista studerades och visades svara på valt syfte. Även dessa två artiklar genomgick 

granskning innan de godkändes. Denna granskning stärker tillförlitligheten i resultatet. Artik-

larna som inkluderades i litteraturöversikten ansågs hålla en hög kvalitet då de förekom i stora 
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och välkända databaser och därmed redan noggrant granskats innan publikation samt godkän-

des efter genomgått granskningsprotokoll. 

Artiklarna lästes enskilt ett flertal gånger innan innehållet sammanställdes. Att alla artiklar var 

skrivna på samma språk, engelska, upplevdes positivt när sammanställningen skulle ske. Dock 

kan artiklar skrivna på engelska ses som en svaghet för litteraturöversikten eftersom engelska 

inte är modersmålet och således kan medföra risk för feltolkningar. 

Artiklarna i litteraturöversikten var från Sverige, England, Australien och Kanada. Diskussion 

fördes kring att den palliativa vården ser olika ut i dessa länder vilket kan leda till svårigheter 

att sammanställa ett resultat. Detta minskar trovärdigheten i resultatet då dessa länder har olika 

sjukvårdssystem. Dock fanns en förförståelse att närståendes erfarenheter kunde likna varandra 

oavsett vilket land artikeln var ifrån vilket bekräftades efter sammanställningen där det fram-

kom stora liknelser mellan närståendes erfarenheter. En medvetenhet finns om den personliga 

tolkningsförmågan, tidigare kunskaper och egna erfarenheter vilket eventuellt kan ha påverkat 

urvalet av material i denna litteraturöversikt och därmed inverkat på processen. För att öka 

trovärdigheten och för att kunna göra det möjligt att överföra funnet resultat till andra individer 

hade eventuellt mer material och artiklar behövt granskas.  

Familjefokuserad omvårdnad valdes till teori då den fokuserar på familjen som helhet. När pal-

liativ vård utförs i hemmet involveras närstående i hög grad. Då vården oftast tidigare har fo-

kuserat på den som är sjuk arbetar familjefokuserad omvårdnad med alla som finns runt den 

sjuke. Hela familjens styrkor och svagheter tydliggörs vilket medför att även de närståendes 

behov framkommer. Detta blir direkt avgörande för den som är sjuk då det ökar kvaliteten i 

omvårdnaden. 

 

Resultatdiskussion 
 

Närståendes liv ändras drastiskt i samband med att en familjemedlem blir svårt sjuk. Känslor 

av oro, stress, maktlöshet samt hjälplöshet är vanligt hos de närstående när vården ska bedrivas 

i hemmet då de upplever ett huvudansvar för situationen. Vidare framkommer det att stöd från 

sjuksköterska och familj ökar förutsättningarna för de närstående att ge en god och trygg vård 

i hemmet.  

Det är många förändringar för de närstående i deras liv när palliativ vård bedrivs i hemmet. I 

resultatet framkommer det att vara tillgänglig dygnet runt och samtidigt ha huvudansvar för den 

sjuke är krävande för de närstående. Resultatet visar på att det är den sjukes hälsostatus som 

styr vardagen och på så sätt får den närstående att i flera fall känna sig isolerad. Detta resultat 

framkommer även i Milberg, Wåhlberg, Jakobsson, Olsson och Friedrichsens (2012) studie. 

Även Steinvall, Johansson och Berterö (2015) påvisar att känslan av isolering ökar när möjlig-

heterna till egentid minskar. Sjuksköterskan kan avlasta de närstående genom att ta över upp-

gifter så att möjligheten finns för de närstående att lämna hemmet för en stund utan att känna 

ständig oro över att något ska hända. Om de närståendes behov inte identifieras och tillgodogörs 

av sjuksköterskan leder det till känslor av hjälplöshet samt osäkerhet hos de närstående. Att 

tydliggöra vilka uppgifter som är sjuksköterskans till de närstående kan bidra med mindre stress 

hos de närstående. Viktigt att sjuksköterskan arbetar med relationen och förtroendet med de 

närstående så att de vågar släppa på kontrollen, om så bara för en stund. Linderholm och Fri-

edrichsen (2010) visar i sin studie att närstående känner sig utanför och hjälplösa när de inte 

klarar av att upprätthålla relationen med sjuksköterskan. Vidare anses det av de närstående att 

det är sjuksköterskans uppgift att bibehålla en god relation.  
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Att arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad som utgångspunkt bidrar till en ökad trygghet 

hos de närstående och även för den sjuke. Då alla inblandade är trygga förmedlas även inform-

ationen på ett bättre sätt vilket i sin tur ökar på kunskapen hos familjen bättre. Familjefokuserad 

omvårdnad menar att det är genom mötet med närstående som sjuksköterskan får och ger in-

formation. Sjuksköterskan kartlägger vilka omvårdnadsbehov som finns genom familjesamtal 

och låter familjen sedan vara delaktiga i vårdens planering. Dessa samtal avser skapa förutsätt-

ningar för relationen mellan sjuksköterska och familj samt bidrar till ökad trygghet för de när-

stående i den vårdande rollen. Vidare ska dessa möten ses som jämbördiga mellan sjukskö-

terska, den sjuke och övriga familjemedlemmar. (Benzein et al, 2012) 

Att erhålla stöd ökar självförtroendet för de närstående i rollen som vårdare. Resultatet visar att 

närstående har behov av stöd i olika former; praktiskt, emotionellt och existentiellt från familj, 

vänner och sjuksköterska. De närstående behöver stöttning och hjälp av sjuksköterskan för att 

praktiskt kunna hjälpa och bistå den sjuke. De behöver konkret information om hur vården ska 

bedrivas för att kunna vårda på bästa sätt. Detta resultat styrks av Milberg et al. (2012) studie 

som visar att de närstående upplever lättnad när sjuksköterskan tillhandahåller dem med kun-

skap och hjälp, exempelvis att sjuksköterskan finns tillgänglig när behov uppstår. Utan detta 

stöd upplever de närstående att de tappar kontrollen. Denna känsla av kontrollförlust visar även 

Linderholm och Friedrichsen (2010) i sin studie.  

När de närstående har strategier för att hantera situationen ökar tryggheten. I resultatet fram-

kommer det att acceptans av sjukdomen samt situationen är början på en process som ständigt 

förändras. Att acceptera döden görs med hjälp av diverse strategier, exempelvis försöker de 

närstående hålla tankarna på döden ifrån sig och leva i nuet. En del närstående stänger dock 

helt av sina känslor föra att slippa ångest och oro. Steinvall et al. (2011) kommer fram till att 

det är en balansgång mellan att acceptera att den sjuke inte kommer att bli frisk och att samtidigt 

inte överge hoppet. De närstående balanserar mellan ångest, osäkerhet och hopp, även om hop-

pet är på falska grunder. Vidare framkommer det i resultatet att de närstående har behov av att 

få veta var den sjuke befinner sig i döendeprocessen, exempelvis hur långt det är kvar samt 

vilka symtom som uppstår sista tiden. Detta för att vara medvetna och förbereda sig på bästa 

sätt. Enligt familjefokuserad omvårdnad är vikten av god kommunikation mellan sjuksköterska 

och familj avgörande för att omtumlande livshändelser hanteras på bästa sätt. Närstående får 

delge sina känslor och behov och sjuksköterskan bemöter detta utifrån sin profession. Då den 

palliativa vården kännetecknas genom de fyra hörnstenarna; symtomkontroll, teamarbete, kom-

munikation och relation och till sist närståendestöd, är det sjuksköterskan som omvårdnadsan-

svarig som ser till att detta efterföljs i det kliniska arbetet. 

Slutsatser 
 

I sjuksköterskans profession ingår det att se de närstående. Vidare ska sjuksköterskan kunna 

identifiera behoven av stöd och hjälp. För detta krävs en personlig mognad och klinisk erfaren-

het för att möta de närstående på ett professionellt och empatiskt sätt vilket leder till ökat för-

troende för alla inblandade. Klarar sjuksköterskan detta ökar förutsättningarna för god omvård-

nad. Att som sjuksköterska våga lyfta fram och prata om döden som något naturligt med de 

närstående är viktigt då det inbjuder till att de närstående får möjlighet att diskutera sina känslor. 

Detta kan leda till att de närstående känner att alla tankar och känslor är tillåtna. Resultaten i 

litteraturöversikten är till hjälp för sjuksköterskan för att kunna identifiera behoven hos de när-

stående. I familjefokuserad omvårdnad är det hela familjen som ska involveras. Genom att se 

resurser som finns i familjen, gärna med hjälp av nätverkskarta, är till hjälp för sjuksköterskan. 

När de närstående i samarbete med sjuksköterskan inte lyckas hantera situationen i hemmet 
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leder det till onödiga sjukhusinläggningar för den sjuke och känslor av dåligt samvete hos de 

närstående.  

Kliniska implikationer 
 

I resultatet framkommer att närstående ofta upplever brist på information och stöd. Detta för-

anleder ett behov av fortsatt forskning inom området för att kunna utforska vad sjuksköterskan 

mer kan göra för att stötta och hjälpa de närstående som vårdar en sjuk person i hemmet. Sjuk-

sköterskan behöver ha kunskap om närståendes behov samt om betydelsen av densamma för 

att kunna ge adekvat information och relevant stöd. Genom att använda sig av familjefokuserad 

omvårdnad ökas kvalitetssäkringen i omvårdnaden. Att se hela familjen och använda relevanta 

instrument, som familjefokuserad omvårdnad innefattar, kan behoven och därmed hjälpen, på 

ett enklare sätt belysas i familjen. Vid brist av detta är risken större att sjuksköterskan missar 

viktig information då det blir godtyckligt och baserar sig på den enskilda sjuksköterskans erfa-

renheter. Mer forskning för att arbeta fram ytterligare verktyg för att stärka kvalitén på omvård-

naden i den palliativa vården och för att bättre bemöta och se de närståendes behov är av vikt.  
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Bilaga 1. Sökschema. 



 

Databas 

 

Sökning Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Kvalitets-

granskade 

Godkända 

Cinahl Palliative care 

OR end of life 

care 

AND family 

members 

AND experi-

ence 

8002 

 

 

276 

 

69 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

Cinahl Next of kin 

OR caregiver  

AND pallia-

tive care 

AND experi-

ence 

7208 

 

478 

 

91 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

Cinahl Terminal care 

OR palliative 

care 

AND experi-

ence 

AND family 

members 

9954 

 

 

845 

 

68 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

Cinahl Next of kin 

OR caregivers  

AND pallia-

tive care 

7208 

 

 

478 

 

 

 

50 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

PubMed Palliative care   

AND next of 

kin 

AND experi-

ence 

30815 

 

62 

 

 

16 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 



 

PubMed Palliative care 

AND relatives 

AND experi-

ence 

29463 

 

4223 

 

707 

 

 

 

 

88 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel: How next of kin experience palliative care of relatives at home. 

Författare: Brobäck, G. & Berterö, C 

Årtal: 2003 

Tidskrift: European Journal of Cancer Care 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete?                      Ja                       Nej

   

Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  

 

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

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

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 



 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i dis-

kussionen?                            Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    

    Ja  Nej

                                                  

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

ionen?    Ja  Nej 

  

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

 

Ja. I artikelns resultat framkommer fem huvudfynd som svarar på valt syfte. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

Fenomenologisk………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal…6…………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…4/6………….     

 



 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Artiklar Titel Forskningsdesign Syfte Resultat 

Författare: 

Brobäck, G., & 

Berterö C. 

År: 2003 

Land: Sverige 

 

 

 

 

How next of kin 

experience pallia-

tive care of rela-

tives at home 

Fenomenologisk studie 

n= 6 

4 kvinnor 

2 män 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att studera och 

identifiera närståen-

des erfarenhet av 

palliativ vård i 

hemmet. 

Fem huvudfynd: 

Anpassning till den 

nya situationen. 

Kunskap, att aktivt 

uppdatera sig med in-

formation om ex. dia-

gnosen. Önskan om att 

veta vad som kommer 

att hända, viktig med 

adekvat info. 

Ansvarsfullhet  

Känslomässiga ytt-

ringar håller oro, ilska 

för sig själva, isole-

ring. 

Osäkerhet brist på 

kunskap ger känsla av 

osäkerhet. 

Författare: Carlan-

der, I., Sahlberg-

Blom, E., Hell-

ström, I & Ter-

nestedt, B-M 

År: 2010 

Land: Sverige 

The modified self: 

family caregivers’ 

experiences of car-

ing for a dying 

family member at 

home 

Deskriptiv studie 

n=10 

3 män 

3 kvinnor 

 

Att utforska vad 

som påverkade den 

närstående vårdaren 

i det dagliga livet 

med en döende fa-

miljemedlem i 

hemmet. 

Tre huvudfynd: 

Förändrad självbild 

upptäcka nya sidor och 

egenskaper hos sig 

själv. 

Tänja på gränser vänja 

sig vid nya saker. 

Ömsesidigt beroende 

mellan den sjuke och 

vårdaren. 



 

Artiklar Titel Forskningsdesign Syfte Resultat 

Författare: 

Harrop, E., Byrne, 

A., & Nelson A. 

År: 2014 

Land: England 

It is alright to ask 

for help: findings 

from a qualitive 

study exploring the 

information and 

support needs of 

family carers at the 

end of life 

Kvalitativ studie 

n=16 

Fokusgrupper med 5, 

4, 3, och 4 stycken i 

varje grupp 

Att utforska vilket 

stöd och vilken in-

formation närstå-

ende behöver för att 

vara vårdare i hem-

met. 

Tre huvudfynd;  

Utveckla kunskap och 

kompetens. 

Underlättande bered-

skap och skapa förtro-

ende. 

Författare: Holm 

M., Henriksson, A., 

Carlander, I., 

Wengström, Y., & 

Öhlen J 

År: 2014 

Land: Sverige 

Preparing for fam-

ily caregiving in 

specialized pallia-

tive home care: An 

ongoing process 

Deskriptiv studie 

N=12 

5 män 

7 kvinnor 

Att utforska närstå-

ende vårdares erfa-

renheter av specia-

liserad palliativ 

vård i hemmet. 

Tre huvudfynd: 

Kunskap och accep-

tans att förstå situat-

ionen, mental och 

känslomässig förbere-

delse. 

Anpassning utma-

ningar, balans mellan 

behov. 

Förutse se framåt, på-

gående process, re-

flektioner kring vår-

dandet. 

Författare: Janze, 

A., & Henriksson., 

A. 

År: 2014 

Land: Sverige 

Preparing for palli-

ative caregiving as 

a transition in the 

awareness of death; 

family carer expe-

riences 

Deskriptiv studie 

n=9 

Ingen beskrivning gäl-

lande kön. 

Att utforska närstå-

endes erfarenhet av 

att vara vårdare. 

Två huvudfynd: 

Leva i ovisshet, foku-

sera på nuet samtidigt 

vara medveten om 

framtiden (medveten-

het), hopp och rädsla. 

Övergång till nya rol-

ler (osäkerhet). 

 

Författare: Lees, 

C., Mayland, C., 

West, A., & Ger-

maine, A. 

År: 2014 

Quality of end-of-

life care for those 

who died at home: 

Kvalitativ studie 

Frågeformulär 

n=72 

Att utforska närstå-

endes erfarenheter 

av att ha vårdat en 

palliativ familje-

medlem i hemmet. 

Fyra huvudfynd: 

Samordning och konti-

nuitet av vården. 

Kompetens. 

Medvetenhet. 



 

Artiklar Titel Forskningsdesign Syfte Resultat 

Land: England views and experi-

ences of bereaved 

relatives and carers 

Kommunikation. 

Författare: 

Munck, B., Frid-

lund, B., & Mår-

tensson, J. 

År: 2008 

Land: Sverige 

 Next-of-kin care-

givers in palliative 

home care- from 

control to loss of 

control  

Deskriptiv studie 

n=9 

5 män 

4 kvinnor 

Att beskriva närstå-

endes behov av att 

klara av att vårda 

en palliativ anhörig 

i hemmet. 

Två huvudfynd: 

Upprätthålla kontrol-

len genom att vara till-

gänglig dygnet runt 

(isolering) inge hopp, 

ständigt närvarande. 

Förlora kontrollen vid 

saknad av stöd från 

vårdpersonal, vid sjuk-

domsprogress, brist på 

symtomkontroll (makt-

löshet). 

 

Förattare: Per-

reault, A., Fother-

gill-Bourbonnais, 

F., & Fiset, V. 

År: 2004 

Land: Canada 

The experience of 

family members 

caring for a dying 

loved one 

Kvalitativ fenomenolo-

gisk studie 

n=6  

2 män 

4 kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva närstå-

endes erfarenheter 

av att vårda en pal-

liativ anhörig i 

hemmet samt att 

belysa det stöd som 

behövs. 

Fyra huvudfynd: 

Relation mellan in-

blandade (närstående-

den sjuke, närstående-

familj/vänner, närstå-

ende-vårdpersonal). 

Behovet av stöd (från 

familj/vänner) för att 

orka vårda. 

Påverkan på familjen 

(isolering, känslo-

mässig dränering, nya 

roller). 

Att ta svåra beslut.  

 

 



 

Artiklar Titel Forskningsdesign Syfte Resultat 

Författare: Tot-

man, J., Pistrang, 

N., Smith, S., Hen-

nessey, S., & Mar-

tin, J. 

År: 2015 

Land: England 

You only have one 

chance to get it 

right: a qualitative 

study of relatives 

experience of car-

ing at home for a 

family member 

with terminal can-

cer 

Semistrukturerad stu-

die 

Intervjuer 

n= 15 

 

11 kvinnor 

4 män 

Att beskriva närstå-

endes erfarenhet av 

att vara vårdare i 

hemmet samt beho-

vet av stöd från 

vårdpersonal. 

Fyra huvudfynd: 

Ansvar  

Isolering  

Medvetenhet  

Meningsfullhet  

Författare: Wil-

kes, M., & White, 

K 

År: 2004 

Land: Australien 

The family and 

nurse in partner-

ship: Providing 

day-to-day care for 

rural cancer pa-

tients 

Tvärsnittsstudie 

Intervju 

N=19 

16 kvinnor 

3 män 

Att utforska vad 

som krävs för att 

vårda en närstående 

hemma och hur 

specialistsköterskan 

i palliativ vård kan 

stötta den närstå-

ende. 

Två huvudfynd: 

Fysisk omvårdnad, få 

kunskap i vårdande 

och hjälp med nödvän-

dig utrustning. 

Symtomlindring, svårt 

att se och hjälpa, 

Författare: Wong, 

W.K.T.,  & Ussher, 

J 

År: 2009 

Land: Australien 

Bereaved informal 

cancer carers mak-

ing sense of their 

palliative care ex-

periences at home 

Tvärsnittsstudie 

Intervjuer 

n= 22 

17 kvinnor 

5 män 

Att utforska de po-

sitiva konsekvenser 

de närstående haft 

under tiden de vår-

dat sin döende fa-

miljemedlem i 

hemmet. 

Fem huvudteman: 

Känsla av att göra gott. 

Kunna möta behoven. 

Möjlighet att leva så 

normalt som möjligt. 

Förbättra relationen 

Förbättra villkor  

 

 


