
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Omvårdnad 

Sjuksköterskeprogrammet 
Omvårdnad – Självständigt examensarbete 15 hp 

 
Handledare: Madelene Klockewold Ljungström 

Examinator: Kerstin Hedborg 

Att vårda en person i ett palliativt skede i 
hemmet - närståendes upplevelser 

En litteraturstudie 

Amanda Saari och Linnea Malmesjö 

2016 
 



 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund: Behovet av palliativ vård ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre och 

många patienter som är i en palliativ fas väljer att vårdas hemma den sista tiden i livet. 

Detta lägger ett stort ansvar på närstående som får en essentiell roll inom den palliativa 

vården och får agera som närståendevårdare.  

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendevårdares upplevelser av att 

vårda en palliativt sjuk person i hemmet. I litteraturstudien har även de inkluderade 

artiklarnas undersökningsgrupp beskrivits. 

 

Metod: Föreliggande studie var en beskrivande litteraturstudie baserad på 12 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Materialet inhämtades 

genom databassökningar i Cinahl och Pubmed. 

 

Resultat: Det framkom 3 huvudteman i resultatet; negativa upplevelser av att vara 

närståendevårdare i hemmet, Positiva upplevelser av att vara närståendevårdare i 

hemmet och Upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. De negativa 

upplevelserna orsakades på grund av för stort ansvarstagande, ensamhet, påverkan på 

vardagslivet och brist på stöd. Positiva upplevelser var att de fick en fördjupad relation, 

att det var en meningsfull uppgift och att närståendevårdarna fick en förändrad syn på 

livet. Stöd från sjuksköterskan var viktigt för hur närstående upplevde situationen. Brist 

på stöd och kommunikation bidrog till en sämre upplevelse medan adekvat stöd och 

uppmärksamhet från sjuksköterskan underlättade situationen och gjorde upplevelsen 

mer positiv. 

 

Slutsats: Det är av stor betydelse att sjuksköterskan i den palliativa vården 

uppmärksammar och ger stöd till patienten och deras närstående. Genom adekvat stöd 

till närståendevårdare kan negativa upplevelser förminskas och fokus kan läggas på 

positiva aspekter av vårdgivarupplevelsen. 
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Abstract 
 

Background: The need of palliative care continues to increase due to the fact that the 

aging population is getting larger and many palliative patients choose to recieve care at 

home the final stages of life. This gives a major responsibility to the relatives that takes 

on an essential role in the palliative care and acts as an informal caregiver for the 

patient. 

 

Aim: The aim of this study was to describe relatives experiences of being a family 

caregiver for a person at the end of life. The included articles study sample is going to 

be analyzed in this study. 

 

Methodology: The present study is a descriptive literature study based on 12 scientific 

articles with both qualitative and quantitative approaches. The material was gathered 

through searches of the databases Cinahl and MEDLINE.  

 

Results: Three major themes appeared in the result; negative experiences with being a 

family caregiver at home, positive experiences with being a family caregiver at home 

and experiences of support from health care professionals. The negative experiences 

were caused due to overwhelming responsibility, loneliness, the effect on every day life 

and the lack of support. Positive aspects was a deeper relationship and a meaningful 

experience and also a changed view on life. The support from the nurse was important 

to how family caregivers experienced the situation, a lack of support and poor 

communication contributed to a negative experience while adequate support and 

attention from the nurse relieved the situation and made the experience more positive.  

 

Conlusions: In palliative care it is important that the nurse gives support and attention 

to the patient and the relatives. The negative experienes can be reduced by giving the 

family caregiver adequate support and more focus can be placed on the positive aspects 

of the caregiver experience. 
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1. Introduktion 

1.1.1 Den palliativa vårdens kännetecken 

Varje år är cirka 40 miljoner människor i behov av palliativ vård och detta behov 

kommer fortsätta att stiga då den äldre befolkningen ökar och blir en allt större del av 

populationen. Förekomsten av kroniska sjukdomar bidrar också till det ökade behovet 

av palliativ vård (WHO 2015). Att ge palliativ vård innebär att avsluta all kurativ 

behandling och enbart lindra lidandet som inkluderar både fysisk, psykisk och 

existentiell smärta. Det ska även öka livskvalitén hos patienter med obotliga sjukdomar 

och skador samt bevara dennes välmående, integritet och värdighet till livets slut. Den 

palliativa vården bygger på en helhetssyn samt de fyra hörnstenarna symtomlindring, 

samarbete, kommunikation och närstående (Socialstyrelsen 2013). Sjuksköterskor som 

är i kontakt med palliativa patienter är överens om att patienterna ska få så bra 

symtomlindring som möjligt, de ska inte behöva ta sina sista andetag med smärta eller 

ångest (Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö 2014). Att ha ett bra samarbete krävs för 

att nå hög kvalité inom vården. Vårdplanering tillämpas för individen och ett palliativt 

team sätts in åt patienten för att tillfredsställa behov och önskemål (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén 2011). För att öka livskvalitén hos patienterna lägger det palliativa 

teamet stor vikt på deras självbestämmande. De måste få ta del av de olika val som kan 

påverka deras vård, hälsa och välbefinnande (Walshe, Chew-Graham, Todd & Caress 

2008). 

 

1.1.2 Sjuksköterskans delaktighet 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att maximera människors känsla av 

välbefinnande, trygghet och kontroll över tillvaron. Som sjuksköterska är det väsentligt 

att våga starta en dialog, samt att ställa och svara på frågor som berör döden. Det är 

även viktigt att möta patientens och deras närståendes verklighet för att bedriva en bra 

vård. Det är även essentiellt att bemöta döende patienter utan rädsla och anpassa 

utgångspunkten för vården utifrån den enskilde patientens livssammanhang (Jakobsson, 

Andersson & Öhlén 2011). En viktig del inom den palliativa vården som sjuksköterska 

är att erbjuda stöd till närstående, enligt Lindqvist & Rasmussen (2013) kan behoven 
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sammanfattas i 3 kategorier; att veta, att vara och att göra. Att veta innebär att 

sjuksköterskan informerar och samtalar med närstående om den aktuella situationen och 

vad som ska hända. Att vara innebär att visa närstående att de är välkomna och inte i 

vägen. Att göra innebär att få närstående att känna sig delaktiga i vården och får 

möjligheten att hjälpa till (Lindqvist & Rasmussen 2013). 

 

1.1.3 Närståendes roll i omvårdnaden 

Stödet från närstående har visat sig vara viktig i den palliativa vården. Saknar den 

palliativt sjuka personen stöd och närvaro från familj och närstående i vården kan det 

orsaka känslor av ångest, nervositet, meningslöshet och stress i större utsträckning än 

hos de som har stöd. Många upplever också att hantera problem blir svårare och känns 

övermäktigt utan närstående att luta sig mot och tilliten till den palliativa vården 

minskar. Det är därför av vikt att inkludera både patient och närstående i vården samt att 

ta hänsyn till hur bådas livssituation ter sig (Milberg, Wåhlberg & Krevers 2014). För 

att göra detta möjligt är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd för både patienten och 

deras närstående, särskilt när patienten väljer att vårdas i hemmet (Lindqvist & 

Rasmussen 2013). 

 

1.1.4 Vård i hemmet 

Under tiden som samhället förändras så förändras även människors syn och 

förväntningar på vården, dock har alltid närstående haft en viktig roll i vården och 

kommer troligtvis alltid att ha det. Historien talar för att människor har fått informell 

vård i hemmet av outbildade närstående ända fram till 1900-talet, då hamnade de som 

var allra sjukast i sjukvårdens ansvar. Idag finns socialtjänstlagen till för att ge 

rättigheter till närståendevårdare, främst för barn som vårdar sina föräldrar i hemmet 

som grundar sig på fattigvårdslagen från 1950-talet (Carlson & Wennman-Larsen 

2011). Den palliativa vården lägger idag en stor vikt på att få närstående delaktiga och 

utbildade inom palliativ omsorg så möjligheten finns att låta patienten få vårdas i 

hemmet (Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett 2014). Många palliativt sjuka blir 

idag erbjudna att välja om de vill spendera sina sista dagar hemma eller på sjukhus. Till 

en början är det vanligt att fler vill vara på sjukhus och ha nära till hälso- och 
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sjukvårdspersonal, dock ändrar sig många ju längre in i de olika stadierna i den 

palliativa fasen de kommer. De blir allt sjukare och känner sig mer trygga hemma i sin 

egen säng (Fukui 2011). Tidigare studier visar att beslutet om den palliativt sjuka 

personen ska vårdas hemma eller på ett sjukhus ofta är ett väldigt emotionellt beslut att 

ta. Washington, Oliver, Demiris, Wittenberg-Lyles & Shaunfield (2011) beskriver hur 

närstående uppfattar valet som väldigt känslosamt och svårt att hantera, känslor av att 

förlora kontrollen uppstod och de kände att någon annan än dem själva hade total 

kontroll över deras närstående. En större del av de som är palliativt sjuk vill dock vårdas 

i hemmet under den sista tiden, vilket ofta resulterar i att deras närstående får ta an en 

roll som informell vårdare åt den sjuke (Holm, Henriksson, Carlander, Wengström & 

Öhlen 2015). Enligt lag ska individer som vårdar sina närstående bli erbjudna stöd, dock 

har det visat sig att hälso- och sjukvårdspersonal har en kunskapsbrist angående detta 

och att de inte känner till denna bestämmelse i tillräckligt stor utsträckning 

(Socialstyrelsen 2013). Att ge stöd till närstående, både fysiskt och emotionellt, är en 

viktig beståndsdel inom den palliativa vården och särskilt aktuellt är det för närstående 

som vårdar deras nära och kära i hemmet. Tidigare forskning har dock inte kunnat 

upplysa om vilket sätt att ge stöd som är bäst passande för närstående i den palliativa 

vården (Socialstyrelsen 2013). 

 

1.1.5 Omvårdsnadsteori 

Teorin som valdes var Margaret A. Newmans teori om hälsa som en expanderande 

medvetenhet. Denna teori lägger mycket vikt på att se hela individen och dennes 

livssituation. Detta görs för att kunna skapa förståelse och uppfatta vad som är 

betydelsefullt och viktigt i livet samt vad som oroar och vad som är en källa till sämre 

mående. Det är även viktigt att få individen själv att se och förstå sina egna känslor, 

reaktioner och handlingar genom att försöka få en helhetsbild av sin livssituation och 

sitt livsmönster. Teorin flyttar fokus från diagnos och symtom och försöker istället att se 

en individs livsmönster för att få en större förståelse om uppkomsten av ohälsa (Brown 

& Alligood 2014). Sjuksköterskans roll i teorin är att hjälpa individen att se och känna 

igen sina livsmönster. Genom att göra detta kan individen få en förståelse för sig själv 

och göra det möjligt att transformeras, genomföra förändringar och släppa taget om 

begränsningar de tidigare placerat på dem själva (MacLeod 2011). Ett bärande begrepp 
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inom omvårdnad är “människa”, en term som är gemensam för alla men tolkas ändå 

individuellt för befolkningen. Det handlar om rättighet, värdighet, etik och moral som 

dagens samhälle strävar efter (Öresland & Lützen 2011). Newman belyser att 

människan definieras enligt teorin som både individen och dennes familj (Brown & 

Alligood 2014). En viktig del inom palliativ vård är att ta hand om både patienten och 

dennes familj, Namasivayam et al. (2013) belyser hur viktigt det är för sjuksköterskan 

att uppmärksamma och stötta familjen som är med och vårdar patienten. Att se efter 

närståendevårdaren ansågs vara en essentiell del för att både patienten och familjen 

skulle bevara sitt välmående fysiskt såväl som emotionellt. 

 

1.1.6 Övriga begreppsdefinitioner 

Hälso- och sjukvårdspersonal: Personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och 

har en yrkeslegitimation definieras som hälso- och sjukvårdspersonal (Lag om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 1998:531). I denna litteraturstudie 

förekom sjuksköterskor och läkare i de vetenskapliga artiklarna, därför har författarna 

till föreliggande studie valt att begränsa hälso- och sjukvårdspersonal till sjuksköterskor 

och läkare. 

Kurativ vård: Innebär att en patient får vård och hjälp med ett botande syfte (Glimelius, 

B. 1999). Prognosen för sjukdomen är fortfarande god och vårdpersonal sätter in 

medicinska behandlingar och läkemedel som strävar efter att få patienten helt frisk 

(Jakobsson, Andersson & Öhlén 2011). 

Närstående: I denna litteraturstudie definieras närstående som partner, nära vän, släkt 

och sammanboende. Enligt Socialstyrelsens termbank (2004) beskrivs närstående som 

”en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till” (OBS I denna studie 

kommer närstående och närståendevårdare att användas växelvis då närstående i denna 

studie också är närståendevårdare). 

Närståendevårdare: En närståendevårdare är en närstående som utför insatser och ger 

vård till en anhörig/vän som behöver hjälp med praktiska hemsysslor och personlig 

omvårdnad (Virnes 2014). 

Palliativ vård: Att vårda någon som är i livets slutskede med en obotlig sjukdom och en 

dödlig prognos (Glimelius 1999).  
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Upplevelser: I denna litteraturstudie har författarna valt att definiera upplevelser som 

händelser, uppfattningar, tankar och känslor som har betydelse och påverkan på livet. 

 

1.2 Problemformulering 

Denna litteraturstudie fokuserar på närståendes upplevelser av att vårda en palliativt 

sjuk person i hemmet. I och med att behovet av palliativ vård fortsätter att öka så ökar 

även belastningen på närstående om den sjuke väljer att vårdas i hemmet, vilket många 

föredrar. Tidigare forskning visar att närstående också vill ha dem i hemmet den sista 

tiden, dock har de flesta inte så stor insikt om vad det innebär att vårda någon i livets 

slut (Holm et al. 2015). Fokus inom palliativ vård präglas av en helhetssyn, men ligger 

främst på själva patienten vilket kan orsaka att närståendes välmående och behov inte 

tas i beräkning i vården. På grund av att närstående är en så pass viktig del inom den 

palliativa vården och särskilt när patienten vårdas i hemmet så är det av stor vikt att 

närståendes upplevelser och livssituation under omvårdnaden blir belyst av 

sjuksköterskan. Tidigare forskning har dock inte kunnat redovisa för vilken stöd till 

närstående som är bäst att ge (Socialstyrelsen 2013). Det är därför av stor vikt att belysa 

hur närstående påverkas av att vara närståendevårdare och hur de påverkas av de krav 

som medföljer att vårda någon i livets slut. Denna litteraturstudie kan bidra till att 

uppmärksamma närståendevårdares situation och ge ökad förståelse till sjuksköterskor. 

Detta kan i sin tur medverka till att de kan ge adekvat stöd till både patienten och deras 

närstående vid vård i hemmet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendevårdares upplevelser av att vårda 

en person i ett palliativt skede i hemmet. I litteraturstudien har även 

undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna beskrivits.  

 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka upplevelser har närståendevårdare av att vårda en person i ett palliativt 

skede i hemmet? 

 Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 
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2. Metod 

2.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

 

 

2.3 Databaser 

För litteraturstudien har databasen Cinahl och databasen MEDLINE genom sökmotorn 

PubMed används. Enligt Polit och Beck (2012) är Cinahl och MEDLINE de två mest 

brukbara och tillförlitliga elektroniska databaserna som kan användas för forskning 

inom vårdvetenskap. De är breda databaser som har ett stort utbud och det är lätt att 

exkludera vetenskapliga artiklar som inte hör till det aktuella området (Polit & Beck 

2012). 

 

2.4 Sökord 

För att söka efter passande fakta till litteraturstudien bör sökorden och sökbegreppen 

utformas så tydligt som möjligt. Frågeställningen bör finnas som utgångspunkt för att 

välja rätt sökbegrepp och ordkombinationer (Forsberg & Wengström 2013). För att få 

fram relevanta artiklar i förhållande till syftet så har MeSH-termer och Cinahl Headings 

använts i denna litteraturstudie och dessa är palliative care (MeSH) och palliative care 

(CH). Andra ord som söktes som fritext var family caregivers, family caregiver, 

informal caregiver, care at home, experience och home care. Booleska operatorer som 

ordet AND för att kombinera olika sökord har också använts. I Cinahl begränsades 

sökningarna med ”peer reviewed”, ”All adult”, ”English” och en tidsbegränsning på 

max 10 år för att få så aktuell forskning som möjligt. I PubMed så användes 

begränsningarna ”English”, ”19+” och även här en tidsbegränsning på 10 år, dock fanns 

ej valet att begränsa artiklarna med ”peer reviewed” tillgängligt på PubMed. 

Sökordskombinationerna och begränsningarna i databaserna kan ses i tabell 1 på sida 8. 

Författarna till litteraturstudien har befunnit sig på biblioteket på Högskolan i Gävle och 

sökt genom HIGs rekommenderade databaser för omvårdnad. 
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2.5 Urvalskriterier 

I denna litteraturstudie förekom inklusionskriterier som bestod av att urvalsgruppen 

skulle vara minst 18 år och för att artiklarna skulle besvara syftet så valdes studier som 

utgick från närståendes perspektiv av att vårda en palliativt sjuk person i hemmet. Vad 

författarna valde att inkludera i begreppet “närstående” var vänner, sammanboende, 

släkt, make och maka. Exklusionskriterierna var artiklar som enbart var tillgängliga i 

fulltext mot en avgift och systematiska litteraturstudier. Artiklar som fokuserade på 

palliativt sjuka personer som vårdades på sjukhus exkluderades också. 

 

2.6 Urvalsprocess 

Antal totala träffar av databassökningarna blev 321 st. De titlar som ej var relevanta för 

syftet exkluderades och efter lästa abstrakt som redovisas i tabellen så exkluderades 

även artiklar som var systematiska litteraturstudier och artiklar som inte var relevanta 

för syftet eller frågeställningarna. De artiklar som uppfyllde kriterierna i abstraktet 

lästes sedan i sin helhet och därefter exkluderade författarna även artiklar som inte hade 

en vetenskaplig uppbyggnad, artiklar som var dubbletter samt artiklar som visade sig 

vara irrelevant för syftet. Antal inkluderade artiklar efter urvalsprocessen blev 12 

stycken. Urvalsprocessens flödesschema redovisas i figur 1. 

 

 

2.6.1 Figur 1. Flödesschema 

 

 

 

 

 

Totala antal 
träffar:

321

Bortfall efter 
titelgranskning:

223

Antal artiklar 
efter bortfall:

61

Bortfall efter 
lästa abstrakt:

49

Antal artiklar 
kvar:

12
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2.6.2 Tabell 1. Utfall av artikelsökning 

 

Databas Begränsningar 

(limits) Sökdatum 
Söktermer Antal 

träffar 
Lästa 

Abstrakt 
Valda artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

Cinahl 10 år, Eneglska, 

Peer reviewed, All 

adult 
31-08-2016 

Palliative care (CH) 

AND family caregivers 

AND experience AND 

home care 
 

42 18 6 

Cinahl 10 år 

Peer reviewed 

English 

All adult 

31-08-2016 

Palliative care (CH) 

AND home care AND 

family caregivers 

118 19 1 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Adult 19+ 
31-08-2016 

Palliative care (MeSH 

term) AND home care 

AND family caregiver 

and experience 

78 13 2 

Pubmed 10 år, Engelska, 

Adult 19+ 
31-08-2016 

palliative care (MeSH 

term) AND family 

caregiver AND care at 

home AND experience 

46 11 1 

PubMed 10 år 

English 

Adult 19+ 

01-09-2016 

 

Palliative care (MeSH) 

AND informal caregiver 

AND care at home 

37 20 2 

Totalt   321 81 12 

 

2.7 Dataanalys 

De inkluderade artiklarna lästes igenom i sin helhet av båda författarna. Artiklarna 

skrevs ut i pappersformat som numrerades 1-12 i alfabetisk ordning efter författarnamn 

och lästes på åtskilda håll för att säkerställa att de har tolkats likadant samt att de 

svarade på syftet. Författarna markerade meningar och stycken med grön 

markeringspenna som svarade på den första frågeställningen och sedan markerades även 
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ansats, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalys med en gul 

markeringspenna i de utvalda artiklarna för att svara på den andra frågeställningen. 

Detta gjordes för att förenkla läsningen och sammanställningen genom att skilja på de 

olika frågeställningarna med färgkodning. Tabellerna i bifogad bilaga sammanställde 

författarna tillsammans för att uppnå konsensus och för att kunna diskutera artiklarna 

mer djupgående, vid oenighet fördes en diskussion tills konsensus erhölls. Genom att 

sammanfatta och föra in resultaten i resultattabellen i bifogad bilaga så gav det 

författarna en översikt över skillnader och likheter i de valda artiklarna. Att använda 

tabeller är ett sätt att organisera och skapa en översikt över informationen författarna har 

samlat ihop (Polit & Beck 2012). Efter sammanfattningen av resultatet i artiklarna 

framkom skillnader och likheter tydligt varpå huvudteman och subteman från resultaten 

kunde identifieras. Tre huvudteman identifierades vilka var ”Negativa upplevelser av att 

vara närståendevårdare i hemmet”, ”Positiva upplevelser av att vara närståendevårdare i 

hemmet” och ” Upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal” som låg till 

grund för 8 subteman som besvarade syftet och den första frågeställningen. Författarna 

till föreliggande studie granskade även en metodologisk aspekt genom att beskriva de 

utvalda artiklarnas undersökningsgrupp (Polit & Beck 2012). 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Forskning inom vården involverar oftast människor vilket kan leda till att det uppstår 

etiska dilemman. Därför bör forskaren ha kännedom om forskningsetiken och basera 

arbetet på etiska principer (Polit & Beck 2012). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har på ett etiskt sätt värderat artiklar och tagit hänsyn till dess innehåll 

vilket alltid bör göras vid vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström 2013). 

Författarna till föreliggande studie utförde en fördjupad läsning och uteslöt personliga 

omdömen och värderingar för att inte misstolka de vetenskapliga artiklarna (Polit & 

Beck 2012). De var även noggranna med att inget plagiat skulle förekomma i 

litteraturstudien, vilket innebär att inga fakta har redovisats utan källhänvisningar och 

referenser (Forsberg & Wengström 2013). 
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3. Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie utgörs av 12 artiklar som redovisas i löpande text och 

återfinns i resultattabellen i bifogad bilaga där författare, syfte och resultat presenteras. 

Det sammanställda resultatet i föreliggande studie redovisas i 4 huvudrubriker med 14 

tillhörande underrubriker som presenteras överskådligt i figur 2. 3.1 Negativa 

upplevelser av att vara närståendevårdare i hemmet med underrubrikerna Bördan 

av ansvar - att prioritera andras behov före sina egna, Isolation och ensamhet och 

Påverkan på vardagslivet. 3.2 Positiva upplevelser av att vara närståendevårdare i 

hemmet med underrubrikerna En meningsfull uppgift, En fördjupad relation och 

Personlig utveckling och inre styrka. 3.3 Upplevelser av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal med underrubrikerna Brist på stöd och att inte bli sedd och 

Påverkan av bra bemötande och stöd. 3.4 Metodologisk aspekt - Beskrivning av 

undersökningsgrupp med underrubrikerna Antal, Ålder, Kön, Relation, Geografisk 

utbredning och Inklusionskriterier. 

3.1.1 Figur 2. 

Negativa 
upplevelser av att 
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närståendevårdare i 
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3.1 Negativa upplevelser av att vara närståendevårdare i hemmet 

3.1.1 Bördan av ansvar - att prioritera andras behov före sina egna 

Att ha ansvaret som närståendevårdare för en palliativ sjuk person är ett väldigt 

krävande jobb. De belastas med den sjukes sorg, fysiska, psykiska och existensilla 

smärta samtidigt som de ska hantera sin egen sorg. Flera studier beskriver att 

närståendevårdare alltid ville vara redo att rycka in, finnas där dygnet runt och göra allt 

för den sjuke för att denne ska må så bra som möjligt (Brännström, Ekman, Boman & 

Strandberg 2007; Janze & Henriksson 2014). En studie beskrev att närståendevårdarna 

aldrig kunde slappna av, de ville alltid ha full uppsikt på den sjuke om något skulle 

försämras i den sjukes tillstånd (Janze & Henriksson 2014). Detta resulterade i att 

många av närståendevårdarna upplevde att deras egna behov inte alls prioriterades. 

Många närståendevårdare sa att deras egna måsten inte var viktigt längre, så deras liv 

sattes på andra plats. Det var svårt att hitta egen tid för dem själva och deras 

välbefinnande då de ständigt fokuserade på den sjukes behov, det var det som var 

viktigast (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012; Harding, Epiphaniou, 

Hamilton, Bridger, Robinson, George, Beynon & Higginson 2011). Närstående 

anpassade sig och tog an nya roller inom deras förhållande i takt med att deras partner 

blev allt mer sårbar och svag. Som en följd av detta tog de på sig rollen av att vara stark, 

kunna prioritera behoven hos partnern framför sina egna och hålla tillbaka sina egna 

känslor och behov samt lägga kraft på att hålla en positiv attityd för att inte vara en 

börda för sin partner (Janze & Henriksson 2014). Många önskade att få ta pauser ibland, 

att bara få gå ut och gå eller shoppa en dag skulle ge dem mer energi att engagera sig i 

den sjuke sen (Harding et al. 2011). När tankarna kom fram fick de ångest och undrade 

om de gjorde tillräckligt, de undrade även om de hade gjort rätt val och om deras 

känslor var normala (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin 2015). 

3.1.2 Isolation och ensamhet 

Isolation och känslor av ensamhet var något som framkom i upplevelserna av att vårda 

en palliativ sjuk person hos närstående. De upplevde att de blev isolerade på grund av 

att de hamnade i en beroendeställning gentemot den sjuke och inte ville eller vågade 

lämna denne ensam (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; Brännström et al. 2007; 

Harding et al. 2011). I och med att vården av den sjuke tog mycket tid blev många 
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begränsade i sitt sociala liv, att träffa vänner och komma ut inträffade sällan vilket 

skapade känslor av att vara “fångad” i vårdgivarrollen och i hemmet (Brännström et al. 

2007; Totman et al. 2015). Känslor av isolation och ensamhet berodde inte enbart på 

omsorgen, brist på familj och vänner som hörde av sig och erbjöd stöd eller hjälp var 

också en bidragade faktor till att närstående upplevde ensamhet och isolation (Brazil, 

Bainbridge & Rodriguez 2010; Jo, Brazil, Lohfeld & Willson 2007; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012). Studier visar att många närstående bara behöver någon 

att prata med eller känna att de blir hörda, Harding et al. (2011) och Jo et al. (2007) 

beskriver hur närstående känner sig ensamma med sina tankar och uttrycker ett behov 

att prata med någon och få emotionell support. I vissa fall berodde isolationen och 

ensamheten på att de inte ville be om hjälp från familj eller vänner då de inte ville lägga 

bördan på dem (Jo et al. 2007) och i andra fall berodde det på stolthet och en ovilja att 

be om hjälp för att hålla skenet uppe (Donovan et al. 2011). 

3.1.3 Påverkan på vardagslivet 

Studier visar att närståendevårdare till en palliativt sjuk person i hemmet har en stor 

påverkan på vardagslivet. Brännström et al. (2007) och Ward-Griffin, McWilliam & 

Oudshoorn (2012) beskriver hur närstående oftast får ta allt ansvar för hushållssysslorna 

vilket innebar att utöver sina vanliga sysslor fick de även ta över områden som den 

sjuke tidigare hade haft ansvar för. En annan studie beskriver hur närståendevårdarna 

berättar att det är ett 24-timmars jobb och en hustru berättade att det var svårt att ta 

ansvar i hushållet som tidigare i livet hade varit hennes mans uppgift när han var frisk, 

tillexempel som att klippa gräsmattan (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010). 

Närstående beskriver också hur utmanande matsituationen var, många upplevde 

svårigheter med att få i den sjuke tillräckligt med mat och upplevde detta som väldigt 

påfrestande (Wallin et al. 2013; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). Wallin 

et al. (2013) beskriver hur känslor av frustration och ilska ofta uppstod i samband med 

måltider när den sjuke inte ville eller kunde få i sig tillräckligt med näring. Dessa 

känslor åsamkade i sin tur skuldkänslor och en känsla av att varken kunna kontrollera 

den sjukes matintag eller det faktum att de var döende. Många studier visar också en 

annan påverkan på vardagen, trötthet och brist på sömn är ett genomgående tema i 

många studier och närståendevårdare upplevde ofta att de inte får nog med sömn. Något 

som framkom i studierna var att närstående kände en rädsla för att somna och inte 
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kunna vakna om det skulle hända något med den sjuke, därför sov många väldigt dåligt 

eller inte alls (Harding et al. 2011; Jo et al. 2007; Totman et al. 2015; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012). En närstående beskriver hur påfrestande det blev för 

sömnen att ständigt vara närvarande och att behöva kliva upp mitt i natten för att hjälpa 

den sjuke med olika bestyr som exempelvis toalettbesök (Harding et al. 2011). 

 

3.2 Positiva upplevelser av att vara närståendevårdare i hemmet 

3.2.1 En meningsfull uppgift 

Att vårda en nära person i livets slut ansågs vara en meningsfull uppgift av många, att 

kunna finnas där för den sjuke och hjälpa till var en viktig och positiv aspekt som 

närståendevårdare (Totman et al. 2015; Wong & Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 

2009). Totman et al. (2015) beskriver hur närstående ansåg att vårda en nära palliativt 

sjuk person var en chans att ge något bra tillbaka till dem och de upplevde att de gjorde 

något meningsfullt samt att det sågs som det rätta att göra (Totman et al. 2015). I två 

studier framkom det att många ansåg att det var en gåva att få möjligheten att vårda 

någon nära i livets slut och ett privilegum (Wong & Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 

2009). Donovan et al. (2011) beskriver hur många troende ansåg att vara en 

närståendevårdare var en normal och en viktig del av familjelivet, att det var någonting 

som skulle göras och att de gjorde det som behövdes. Hos vissa närstående hade 

religion en stor påverkan på synen av närståendevårdandet, utmaningar som annars 

kunde ha varit svåra att hantera kunde ses som något positivt och stärka deras tro 

istället. Detta bidrog till att upplevelsen sågs som något djupt meningsfullt av 

närstående (Totman et al. 2015). 

3.2.2 En fördjupad relation  

I ett flertal studier beskrev närståendevårdare att den tid de hade kvar tillsammans 

värderades högt och många upplevde det som kvalitétstid. De försökte ha roligt ihop 

och få ut så mycket av tiden som möjligt (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 

2012; Totman et al. 2015; Wong, Ussher & Perz 2009). Att hitta på saker tillsammans 

och få vara med sina nära och kära väckte starka positiva och glada känslor (Brännström 

et al. 2007). Dock beskrev två studier att tiden inte bara handlade om att göra saker eller 

prata, att bara visa att de fanns där sittandes bredvid var också viktigt (Ward-Griffin, 
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McWilliam & Oudshoorn 2012; Wong, Ussher, & Perz 2009). Flera studier beskrev 

även att relationen till varandra blev starkare än innan diagnosen, de öppnade sig mer 

för varandra och berättade saker de aldrig hade pratat om förut (Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012; Wong & Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 2009) En 

studie beskriver att dottern ville göra allt för sin sjuka mamma, då mamman hade gjort 

allt för henne tidigare. Hon hjälpte henne till toaletten och var med henne när hon 

uträttade sina behov. Mamman hade inga problem med att hälso- och sjukvårdspersonal 

hjälpte henne med vissa sakerr, men just personlig hygien ville hon att hennes dotter 

skulle hjälpa henne med. Dottern såg det som något positivt och att deras relation blev 

ännu starkare (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010). 

3.2.3 Personlig utveckling och inre styrka 

En studie beskriver att många närståendevårdare reflekterade och insåg saker de var 

tacksamma för när de vårdade den sjuke. De var glada över att den sjuke inte led eller 

hade ont och de kunde se det positiva i annars negativa saker. Andra tyckte det var 

positivt att de palliativa sjukdomarna oftast var gradvisa och de hade tid på sig att säga 

det de ville (Totman et al. 2015). En annan studie beskriver hur närstående ändrade sin 

uppfattning på livet när de såg andra lida. De upplevde att deras roll som 

närståendevårdare väldigt givande och de uppskattade sitt eget liv mer och såg det som 

en gåva. De upplevde en inre styrka som de tidigare inte haft och det gjorde det lättare 

att acceptera saker och hantera svåra situationer (Wong, Ussher & Perz 2009). 

 

3.3 Upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

3.3.1 Brist på stöd och att inte bli sedd 

En viktig faktor för bra stöd från hälso- och sjukvårdspersonal enligt närstående var att 

de kände sig sedda och inkluderade i vården (Harding et al. 2011). Ett flertal studier 

visar dock att många närstående inte kände sig sedda eller hörda av hälso- och 

sjukvårdspersonal gällande beslut som togs angående den sjukes vård (Brazil, 

Bainbridge & Rodriguez 2010; Harding et al. 2011; Jo et al. 2007; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012). Vissa närstående kände sig ovälkomna och att de 

trängde sig på när de frågade efter hjälp eller ställde frågor till hälso-och 

sjukvårdspersonalen. Generellt upplevde de att deras frågor inte besvarades särskilt väl 
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(Jo et al. 2007; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). Ett annat problem som 

många närstående uppmärksammade var att vården som erbjöds från hälso-och 

sjukvårdspersonalen var otillräcklig. Brazil, Bainbridge & Rodriguez (2010) och Brazil 

et al (2012) beskriver hur tillgängligheten från hemsjukvården var väldigt begränsad, 

vård var inte tillgängligt dygnet runt som skulle behövas för den sjuke och när vård väl 

behövdes fanns den inte att tillgå. Studier visade också på hur ovissheten påverkade 

vårdgivarupplevelsen negativt beträffande vem som skulle komma och vilken tid de 

kom (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; Brazil et al. 2012). 

3.3.2 Påverkan av bra bemötande och stöd 

Närstående kände sig trygga när hälso-och sjukvårdspersonalen kom på en gång de ville 

något och när de hade en bra relation med alla inblandade (Brännström et al. 2007). 

Något som många studier tar upp är att närstående fick en bra upplevelse av den 

palliativa vården då hälso-och sjukvårdspersonalen hade ett bra bemötande, god 

kommunikation och tog sig tid att prata med dem. De fick då en tillit för dem och kunde 

berätta saker för hälso-och sjukvårdspersonalen som ingen annan skulle förstå, hälso-

och sjukvårdspersonalen visste hela tiden vad närståendevårdaren gick igenom utan att 

behöva få något förklarat (Brazil et al. 2012; Brännström et al. 2007; Totman et al. 

2015). Bra kommunikation var en viktig del för att få en positiv upplevelse då de kunde 

ställa frågor och få information, det medförde att oroligheten minskade (Jo et al. 2007). 

En deltagare i en studie berättade att han kände sig trygg när en läkare hade givit ut sitt 

privata nummer och sagt att han kunde ringa honom när som helst på dygnet om han 

ville (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010). Två studier tar även upp vikten av att 

närstående fick sina önskningar och personliga åsikter hörda av hälso- och 

sjukvårdspersonalen och det hjälpte dem i vardagen (Brazil et al. 2012; Totman et al. 

2015). En artikel berättar om en närstående som blev glad och upplevde det lättare att 

hantera vardagen då hälso-och sjukvårdspersonalen skickade brev till henne där hon 

fick beskriva hennes behov som närståendenvårdare och sedan fokuserade de på henne 

också (Totman et al. 2015). Många närstående beskrev även att det var viktigt att få 

hjälp och stöd från andra utifrån som släkt, vänner och grannar. De upplevde frihet och 

en känsla av andrum när de fick hjälp med vardagssysslor i hemmet, transporter eller 

andra ärenden och måsten (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010). 
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3.4 Metodologisk aspekt - beskrivning av undersökningsgrupp 

3.4.1 Undersökningsgrupp 

Antal: Författarna till denna studie har använt sig av 11 kvalitativa studier 

och 1 kvantitativ studie. Det totala deltagarantalet för de 12 inkluderade artiklarna var 

240, 129 deltagare i de kvalitativa artiklarna och 111 i den kvantitativa artikeln. I de 

kvalitativa artiklarna var det lägsta deltagarantalet 3 (Brännström et al. 2007) och det 

högsta deltagarantalet var 23 (Wong, Ussher & Perz 2009). I den kvantitativa artikeln 

var deltagarantalet 111 (Brazil et al. 2012). 

Ålder: I de 12 inkluderade artiklarna var åldern varierande, den yngsta var 

19 år och den äldsta var 87 år. Två artiklar framförde åldern i både en tabell och i 

löpande text (Donovan et al. 2011; Brazil et al. 2012). Två artiklar uppvisade åldern 

enbart i en tabell (Totman et al. 2015; Harding et al. 2011). Fem artiklar redovisade 

åldern i löpande text (Wong & Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 2009; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012; Jo et al. 2007; Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010). 

De resterande tre artiklarna skrev i löpande text en skala på den yngsta deltagaren till 

den äldsta deltagaren (Janze & Henriksson 2014; Brännström et al. 2007; Wallin et al. 

2013). Författarna till föreliggande litteraturstudie räknade ut medelåldern på deltagarna 

utav de nio artiklarna som redovisade allas åldrar och kom fram till att den var 57.9 år. 

Kön: Deltagarnas kön redovisades i 11 av inkluderade artiklarna, en 

artikel redovisade inte deltagarnas kön (Janze & Henriksson 2014). Könsfördelningen 

på alla de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp visade en fördelning på 

sammanlagt 67,5 % kvinnor (N=162), 28,3% män (N=68) och 4,2% okänt kön (N=10). 

Relation: Författarna till föreliggande litteraturstudie valde även att 

undersöka vilken relation deltagarna hade till den palliativt sjuke i 

undersökningsgrupperna i de inkluderade artiklarna. Tre artiklar inkluderade enbart 

makar och partners i undersökningsgruppen (Janze & Henriksson 2014; Jo et al. 

2007; Wallin et al. 2013), de resterande 9 hade blandade relationer. En sammanställning 

av de inkluderade artiklars undersökningsgrupp och vilken relation de hade till den 

sjuke visade att 64,2% var partners/makar (N=154), 10,4% var syskon (N=25), 8,3% var 

barn (N=20), 5% var föräldrar (N=12), 2,9% vänner (N=12) och 9,2% var övrigt 

(N=22). 
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Geografisk utbredning: De inkluderade artiklarna genomfördes i 

världsdelarna Europa, Australien och Nordamerika, varav fem i Kanada (Brazil et al 

2012; Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; Donovan et al. 2011; Jo et al. 2007; Ward-

Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012), tre i Sverige (Brännström et al 2007; Janze & 

Henriksson 2014; Wallin et al. 2013), två från Australien (Wong, & Ussher 2009; 

Wong, Ussher & Perz 2009) och två från England (Harding et al. 2011; Totman et al. 

2015). 

Inklusionskriterier: Alla inkluderade artiklar hade inklusionskriterier för 

undersökningsgruppen. Åtta av artiklarnas inklusionskriterie var att deltagarna skulle 

vara närstående åt den palliativt sjuka personen (Brazil et al. 2012; Brazil, Bainbridge & 

Rodriguez 2010; Brännström et al. 2007; Donovan et al. 2011; Harding et al. 2011; 

Janze & Henriksson 2014; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012; Wong & 

Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 2009). Fem artiklar hade som inklusionskriterie att 

deltagarna skulle kunna tala ett visst språk utan språkförbristningar (Brazil, Bainbridge 

& Rodriguez 2010; Jo et al. 2007; Totman et al. 2015; Ward-Griffin, McWilliam & 

Oudshoorn 2012; Wallin et al. 2013). Åldersgränsen för att delta i studierna varierade, 

fyra artiklar hade en åldersgräns för att kunna delta i studien (Brazil, Bainbridge & 

Rodriguez 2010; Harding et al. 2011; Totman et al. 2015; Ward-Griffin, McWilliam & 

Oudshoorn 2012). Ett flertal studier hade som inklusionskriterie att deltagarna skulle 

vårda de palliativt sjuka personerna i hemmet (Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; 

Donovan et al. 2011; Janze & Henriksson 2014; Jo et al. 2007; Totman et al. 2015; 

Wallin et al. 2013; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva närståendevårdares upplevelser 

av att vårda en palliativt sjuk person i hemmet. I resultatet framkom negativa 

upplevelser så som för stort ansvarstagande, ensamhet och påverkan på vardagslivet. 

Det framkom även positiva upplevelser så som en meningsfull uppgift, att de fick en 

fördjupad relation och att de utvecklades samt fick en inre styrka. Stöd från hälso-och 

sjukvårdspersonal påverkade huruvida en del upplevelser blev negativa eller positiva. 
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Negativa upplevelser 

Omvårdnad kan beskrivas som ett moraliskt krav eller ideal, att ge omvårdnad till en 

person med behov av hjälp kan upplevas som en plikt. Vid vård i livets slut är personen 

ofta i stort behov av omvårdnad och då landar mycket ansvar på hälso- och 

sjukvårdspersonal och närstående. Deras närstående får agera som den sjukes 

ställföreträdare när denne inte kan eller orkar utföra sitt självbestämmande, vilket leder 

till att maktbalansen i relationen blir rubbad och kravet att vårda blir mer tydligt 

(Ternestedt & Norberg 2009). Ett genomgående tema i föreliggande studie var att 

många närståendevårdare upplevde rollen somväldigt krävande och lämnade lite eller 

ingen tid alls kvar till andra aktiviteter (Brännström et al. 2007; Harding et al. 2011; 

Janze & Henriksson 2014; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). Många 

närstående kände att de behövde komma ut och bort från situationen i hemmet och göra 

andra aktiviteter för att orka med (Harding et al. 2011). Tidigare studier inom ämnet har 

i likhet med föreliggande studie visat på att många närstående känner sig nedtyngda av 

bördan att vara närståendevårdare i hemmet. Eifert, Adams, Dudley & Perko (2015) 

beskriver hur närstående upplever att de har fått mindre tid för andra aktiviteter som 

definierade dem som person tidigare och att de i och med detta förlorar sin förra 

identitet samtidigt som deras roll som närståendevårdare blir starkare. Negativa 

upplevelser berodde även på att många kände sig isolerade och ensamma, närstående 

blev inte bara begränsade i aktiviteter utan också i det sociala livet vilket skapade 

känslor av att vara fångad i vårdgivarrollen och i hemmet (Brännström et al. 2007; 

Totman et al. 2015). Dessa känslor av isolation och att vara fast i hemmet förekom 

också i en annan studie av Morris, King, Turner & Payne (2015), där belyser de hur 

anpassningen isolerade den närstående från livet och gjorde det svårt för dem att lämna 

hemmet och komma undan från stressfulla situationer både fysiskt och mentalt.  

Att vara närståendevårdare till någon som är i behov av vård i livets slut 

påverkar vardagslivet i många aspekter och ett centralt fynd var tröttheten och 

sömnlösheten många närstående upplevde (Harding et al. 2011; Jo et al 2007; Totman et 

al. 2015; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012). Sömnproblem hos närstående 

kan påverkas av olika faktorer och Lee, Yiin, Lin & Lu (2015) beskriver liknande 

fenomen med sömnlöshet hos närstående, många upplevde att de hade dålig 
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sömnkvalité när de väl sov och att deras sömn blev avbruten på grund av att de var 

tvungna att gå upp under natten för att hjälpa den sjuke. 

MacLeod (2011) beskriver hur närstående som vårdar deras partner upplever 

förändringar både hos sig själva och i sin relation till partnern de vårdar, livssituationen 

förändras och så även rollerna inom relationen. En förändring av roller inom relationen 

presenteras också i studien av Janze & Henriksson (2014), där närstående berättar att 

deras förhållande förändrades i takt med att deras partners tillstånd förändrades. 

Tidigare forskning har också visat på att barn som är närståendevårdare till en förälder 

upplever en påtaglig rollförändring när deras förälder blir sjuk. Detta eftersom att barnet 

då behöver ta hand om sin förälder och därmed tar sig an en föräldraroll (Eifert et al. 

2015). Newmans teori om hälsa som expanderande medvetenhet lägger vikt på att som 

individ upptäcka och se sina egna livsmönster och genom detta kunna acceptera samt 

förändra dessa. Macleod (2011) beskriver hur närstående som vårdade sina partners 

kunde under perioder som kändes kaotiska, välja att antingen kvarstå vid medvetandet 

de hade från tidigare eller att se och erkänna meningen i kaoset och expandera sitt 

medvetande. Detta utmynnade i att närstående som vårdade sin partner i hemmet kunde 

genom att expandera sitt medvetande, se möjliga åtgärder och förändringar och därmed 

få en mer positiv upplevelse av vårdandet. En viktig aspekt för att närstående ska kunna 

expandera sitt medvetande och förändra sina livsmönster är hjälp och stöd från 

sjuksköterskan (Macleod 2011). Författarna till föreliggande studie anser i likhet med 

Macleod att sjuksköterskans roll är viktig baserat på vad som framkom i föreliggande 

studies resultat angående negativa upplevelser i samband med brist på stöd. 

 Erlingsson, Magnusson & Hanson (2010) beskriver ett fenomen som kallas 

“vändpunkter” hos närstående, vid känslor av oduglighet, isolation och utmattning samt 

att uppleva ett krav att alltid finnas där och vara en fånge i sitt hem så kan dilemman 

skapas hos närståendevårdaren. Författarna till föreliggande studie har sett ett samband 

mellan dessa vändpunkter och närståendevårdarnas negativa upplevelser i föreliggande 

resultat. I Newmans teori är dessa vändpunkter och dilemman valmöjligheter som en 

människa står inför och valen människan väljer mellan är oklara och osäkerheten är stor. 

Då gamla livsmönster ej fungerar längre är det viktigt att människan, i detta fall 

närståendevårdaren, reflekterar över sitt livsmönster för att få insikter om hur denne kan 

öka sin egen hälsa. Sjuksköterskan har en nyckelroll i detta, genom att lyssna och inte 

döma kan närståendevårdaren berätta om känslor, tankar och handlingar vilket kan 
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skapa insikt i dennes livsmönster och därmed öka hälsan genom en meningsfull relation 

med sjuksköterskan (Erlingsson, Magnusson & Hanson 2010). 

4.2.2 Positiva upplevelser 

Enligt Blum & Sherman (2010) finns det inte tillräcklig uppmärksammad forskning 

med positiva upplevelser utifrån närståendes erfarenhet av att vara delaktig i den 

palliativa vården i hemmet. Dock framkom det ett utmärkande tema i föreliggande 

studies resultat som var att vissa närståendevårdare upplevde vårdgivarrollen åt en 

palliativt sjuk person i hemmet som något positivt. Det sågs som ett givande och 

meningsfullt jobb då de ville hjälpa till på bästa möjliga sätt (Totman et al. 2015; Wong 

& Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 2009). Enligt Newmans teori är det betydelsefullt 

för att vården ska kunna bli så bra som möjligt om de drabbade finner meningen i den 

aktuella situationen och i livet (Brown & Alligood 2014). Tidigare forskning påpekar 

även vikten med att närståendevårdarna själv bör hitta meningen och fördelar med att 

vårda sina nära och kära för att det ska ge ett gott resultat för vården i hemmet både för 

dem själva och den sjuke (Blum & Sherman 2010; Namasivayam et al. 2013).  

Genom tiderna har familjer och vänner tagit hand om nära personer som varit i 

behov av hjälp och det beteendet att hjälpa sina nära och kära finns kvar än idag. Därför 

upplever många att det är något de måste göra oavsett om de vill eller inte (Henriksson, 

Carlander & Årestedt 2015). I föreliggande litteraturstudie framkom det att många 

ansåg att relationen till varandra stärktes till det positiva, de utnyttjade tiden som var 

kvar och om inte orken till aktiviteter fanns så var närheten av att bara finnas där viktig 

(Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012; 

Wong & Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 2009) Enligt Henriksson, Carlander & 

Årestedt (2015) förändras vänskapsrelationen till varandra i svåra situationer oftast till 

det positiva, de lär sig att uppskatta varandra på ett djupare sätt än tidigare och vården 

blir därför bättre för alla inblandade. Tiden de hade kvar tillsammans betraktades som 

värdefullt hos närståendevårdarna (Brännström et al. 2007; Totman 2015; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn 2012; Wong, Ussher & Perz 2009). Författarna till 

föreliggande studie har också observerat genom egna erfarenheter med palliativa 

patienter och deras närstående att de försöker förbise sina meningsskiljaktigheter och 

försöker ta tillvara på tiden som är kvar. 



 

21 

 

 

 

 Forskning visar även att majoriteten av närståendevårdare upplever en känsla av 

belöning och glädje när de hjälper en nära person som är palliativt sjuk (Henriksson, 

Carlander & Årestedt 2015). Närståendevårdarna var tacksamma över att den sjuke inte 

led och att de kunde hjälpa dem dygnet runt (Totman et al. 2015). Henriksson, 

Carlander & Årestedt (2015) påpekar att närståendevårdarna kände en lycka över att 

kunna underlätta livet och vardagen för den sjuke och det ökade livskvalitén för 

närståendevårdarna. I föreliggande litteraturstudie framkom det att närståendevårdarna 

ändrade uppfattning om livet till det positiva och såg det som en gåva samt att de lärde 

sig att lättare hantera svåra situationer (Wong, Ussher & Perz 2009). 

4.2.3 Upplevelser av stöd 

Närståendevårdare påpekade att det var viktigt att känna sig trygg och ha en god relation 

till hälso- och sjukvårdspersonalen då det påverkade upplevelsen för närstående vid 

palliativ vård i hemmet (Brännström et al. 2007). Många närstående i föreliggande 

litteraturstudie nämnde även att kommunikation, bemötande samt tillit var betydelsefullt 

för att upplevelsen till den palliativa vården i hemmet skulle fortsätta vara god (Brazil et 

al. 2012; Brännström et al. 2007; Jo et al. 2007; Totman et al. 2015). Newmans teori 

uppmärksammar hur betydelsefullt det är för hälso-och sjukvårdspersonal att ha en god 

kontakt och bra relation till hela familjen i svåra situationer, att fortsätta förbättra 

relationen och få dem delaktiga i vården (Brown & Alligood 2014). Tidigare forskning 

stärker även vikten av att sjuksköterskor bör ha en god relation till närståendevårdare. 

De måste ta hand om närståendevårdarna och finnas där när de inte orkar längre. Att 

stötta närstående är essentiellt när det kommer till sjuksköterskans delaktighet i den 

palliativa vården. Genom att stötta närståendevårdaren så kan upplevelsen av att vårda 

en nära palliativt sjuk person i hemmet byggas upp och bli positivt igen, om inte 

närståendevårdaren mår bra så fungerar inte den palliativa vården som planerat 

(Namasivayamet al. 2013). 

I föreliggande studie belystes det hur tryggt det kändes för 

närståendevårdare att kunna ringa till läkaren dygnet runt (Brazil, Bainbridge & 

Rodriguez 2010). Tidigare forskning tar också upp hur väsentligt det är för 

närståendevårdare att kunna få tag på hälso-och sjukvårdspersonal när de har några 

funderingar för att hela tiden hålla kontakten och inte utesluta dem från vården 

(Namasivayam et al. 2013). Det är av stor vikt att försöka uppfylla närståendevårdares 
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önskningar för att få dem nöjda (Brazil et al. 2012; Totman et al. 2015). Enligt 

Namasivayam et al. (2013) är det viktigt att sjuksköterskan förbiser sina egna fördomar 

och istället tar hänsyn till kulturella behov och önskningar för att kunna förstå 

närståendes värderingar kring livet och döden. Namasivayam et al. (2013) förklarar ett 

exempel där närståendevårdare vill utföra den palliativa vården på ett specifikt och eget 

sätt. Sjuksköterskan vet om att det inte kommer fungera i längden, men de låter dem 

testa deras önskningar i en kortare period för att de sedan inser att det inte kommer 

fungera, men närståendevårdarna är nöjda och sjuksköterskan kan fortsätta hålla en god 

och bra relation till dem (Namasivayam et al. 2013). Om sjuksköterskan kan utföra sitt 

jobb med tillräckliga resurser, utbilda närståendevårdarna inom palliativ vård samt 

kunna ta emot bekräftelse och prata om känslor med dem så förknippas omvårdnaden 

med en positiv upplevelse. Ekonomiskt stöd, juridiskt stöd och psykologiskt stöd 

förminskar även de negativa upplevelserna och närstående får ett starkare förtroende för 

vården (Blum & Sherman 2010). 

4.2.4 Diskussion kring den metodologiska aspekten 

För att kunna möjliggöra överförbarhet och för att läsare ska kunna förstå, tolka och 

tillämpa en studies resultat på andra situationer och populationer så är det viktigt att 

redovisa och beskriva undersökningsgruppens ålder och kön. Ålder redovisades i alla av 

de inkluderade artiklarna vilket stärker överförbarheten (Polit & Beck 2012), dock 

redovisades åldern på olika sätt. I nio artiklar redovisades åldern genom en medelålder 

(Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; Brazil et al. 2012; Donovan et al. 2011; Harding 

et al. 2011; Jo et al. 2007; Totman et al. 2015; Ward-Griffin McWilliam & Oudshoorn 

2012; Wong, Ussher & Perz 2009; Wong & Ussher 2009) och i tre artiklar redovisades 

åldern från yngsta deltagaren till den äldsta utan att presentera någon medelålder 

(Brännström et al. 2007; Janze & Henriksson 2014; Wallin et al. 2013). Detta försvårar 

överförbarheten enligt författarna till föreliggande studie då åldern på deltagarna inte 

framkommer tydligt och det blir svårt att få en överskådlig bild på 

undersökningsgruppens ålder. 

 I Föreliggande studie förekom det en sned könsfördelning då 67,5% var kvinnor 

och 28,3% var män (4,2% okänt kön), detta kan påverka resultatet då det inte är en jämn 

representation av könen vilket leder till att överförbarheten kan begränsas (Polit & Beck 

2012). En svaghet kan vara att en artikel inte redovisade kön (Janze & Henriksson. 
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2014) vilket bidrog till att 4,2% av könsfördelningen blev okänd och hade det redovisats 

hade överförbarheten blivit styrkt och enklare att tolka. Enligt Polit och Beck (2012) 

kan studiens generaliserbarhet förstärkas genom att jämföra undersökningsgruppens 

egenskaper med en populations egenskaper. Brazil, Thabane, Foster & Bédard (2009) 

belyser skillnader i upplevelser mellan män och kvinnor som är närståendevårdare, 

kvinnor upplever en större vårdbörda än män och rapporterar i större utsträckning en 

rollförändring inom förhållandet från att vara en fru och älskare till att anta rollen som 

mor åt den sjuke. Kvinnor hade också lägre odds att få informellt stöd och hjälp från 

familj och vänner än män (Brazil et al. 2009).  

Författarna till föreliggande litteraturstudie har även undersökt relationer och 

kom fram till att majoriteten av närståendevårdarna var makar och partners (64,2%). 

Författarna till föreliggande studie tror att detta kan bero på att makar och partners har 

en väldigt nära relation och ofta bor med varandra, det kan därför falla mer naturligt att 

ta på sig rollen som närståendevårdare. Närståendevårdare som var barn till den sjuke 

(8,3%) upplevde att deras relation till föräldrarna förändrades när de inte längre fick ha 

kvar identiteten som barn till dem längre och familjerollerna hade förväxlats (Eifert et 

al. 2015). 

Alla inkluderade artiklar presenterade vilka länder studierna hade genomförts i 

vilket möjliggjorde en redovisning av geografisk utbredning. Enligt Polit och Beck 

(2012) är denna information viktig att redovisa då det har betydelse för tolkningen av 

studiens resultat och om resultatet kan generaliseras. Studierna som inkluderades 

genomfördes i Kanada (Brazil et al. 2012; Brazil, Bainbridge & Rodriguez 2010; 

Donovan et al. 2011; Jo et al. 2007; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn 2012), i 

Sverige (Brännström et al 2007; Janze & Henriksson 2014; Wallin et al. 2013), i 

Australien (Wong, & Ussher 2009; Wong, Ussher & Perz 2009 och i England (Harding 

et al. 2011; Totman et al. 2015). Författarna till föreliggande studie fann att majoriteten 

av artiklarna i sökningen kom från Europa, Nordamerika och Australien. Detta kan bero 

på att i utsatta länder i världsdelar som Afrika, Sydamerika och Asien kan det 

förekomma en brist på adekvat vård, brist på utbildad vårdpersonal och individers 

privatekonomiska förhållanden kan utgöra ett hinder för tillgången till hälso-och 

sjukvård (Eriksson 2009). Det kan även bero på orsaker som traditioner och 

föreställningar samt att individers beteende gällande att söka sjukvård kan skilja sig åt 

beroende på sociala och kulturella vanor (Eriksson 2009). Överförbarheten är därför 
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enligt författarna till föreliggande studie starkt i länderna där de inkluderade artiklarna 

genomfördes då minst 2 studier genomfördes i varje land men är svagt i världsdelar som 

Afrika, Sydamerika och Asien. Enligt Polit och Beck (2012) måste det finnas lämpliga 

urvalskriterier i forskningsstudier för att kunna definiera undersökningsgruppen, alla 

artiklar i föreliggande studie hade inklusionskriterer vilket utgör en styrka enligt 

författarna. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design. Denna beskrivande 

design valdes för att kunna få en översikt av aktuell forskning utifrån studiens syfte, 

enligt Polit & Beck (2012) genomförs en litteraturstudie inom ett visst område för att 

göra en sammanställning av forskningen som redan existerar. Författarna till 

föreliggande studie valde att använda sig av databaserna Cinahl och Pubmed. Polit & 

Beck (2012) belyser även att Cinahl och Pubmed är särskilt användbara för 

omvårdnadsforskning, därför kan det ses som en styrka att just dessa databaser 

användes. Att använda flera databaser är fördelaktigt då en sökstrategi som fungerar väl 

i en databas kan fungera dåligt i en annan (Polit & Beck 2012), användningen av endast 

två databaser kan därför ses som en svaghet då fler eller andra relevanta artiklar kunde 

ha valts ut om fler databaser blev inkluderade. Författarna till föreliggande studie anser 

dock inte att detta utgjorde en svaghet trots att enbart två databaser blev inkluderade, 

dessa genererade ett tillräckligt stort utbud av artiklar som besvarade studiens syfte och 

frågeställningar  

Sökorden som tillämpades i databassökningarna stämde väl överens med 

syftet i föreliggande studie vilket kan ses som en styrka. En svaghet i sökningen kan 

dock vara att författarna till föreliggande studie inte fann någon motsvarighet på 

engelska till det svenska ordet närstående, vilket innebar att family fick representera 

närstående och detta kan ha begränsat resultatet till enbart familjer. Författarna till 

föreliggande studie insåg i efterhand att sökordet relative med fördel skulle kunnat 

inkluderas i sökningen för att få ett bredare sökresultat. En styrka med sökorden är dock 

att informal caregivers användes vilket inte är begränsat till endast familjer utan kan 

jämställas med närståendevårdare. För att göra databassökningarna mer specifika kan 

MeSH-termer och Cinahl Headings med fördel användas, författarna till föreliggande 

studie använde en kombination av MeSH-termer och Cinahl Headings tillsammans med 
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fritextord för att skapa en balans i litteratursökningen vilket är en styrka enligt Polit & 

Beck (2012). Användes enbart Mesh-termer och Cinahl Headings blev resultatet på 

sökningen litet och väldigt få träffar genererades. Författarna till föreliggande studie 

använde även den booleanska sökoperatorn AND, vilket även kan ses som en styrka av 

Polit & Beck (2012) då det avgränsar sökningarna.  

I föreliggande studie inkluderades både kvantitativa och kvalitativa 

studier. Enligt Forsberg & Wengström (2013) så kan det specifika fenomenet lyftas 

fram ur olika perspektiv om både kvalitativa och kvantitativa ansatser används. 

Författarna till föreliggande studie anser därför att användningen av båda ansatserna är 

en styrka, trots att majoriteten av de inkluderade artiklarna var kvalitativa. Författarna 

till föreliggande studie ville dock ursprungligen ha en jämn fördelning av kvalitativa 

och kvantitativa ansatser men hade svårt att finna kvantitativa artiklar som svarade på 

syftet och inriktade sig på upplevelser.  

Gällande antal deltagare på kvantitativa studier finns det inga riktlinjer på 

hur många deltagare som bör inkluderas men generellt så innebär ett större deltagarantal 

en mer representativ bild av populationen som undersöks (Polit & Beck 2012). En av de 

12 inkluderade artiklarna var en kvantitativ artikel där deltagarantalet var 111 st, detta 

anser författarna till föreliggande studie vara en styrka då det är ett relativt stort antal 

deltagare. Enligt Polit och Beck (2012) finns det skillnader i vikten av ett stort 

deltagarantal i kvalitativa jämfört med kvantitativa studier. I Kvantitativa studier bör 

deltagarantalet vara så högt som möjligt då ett större deltagarantal tenderar att bli mer 

representativt av populationen som undersöks. I kvalitativa studier baseras däremot 

deltagarantalet på hur stort informationsbehovet är samt hur informationsrik varje 

deltagare är. Ett litet deltagarantal kan därför generera ett stort urval för analys beroende 

på hur mycket information som krävs för studiens syfte (Polit och Beck 2012). Antal 

deltagare som föredras i kvalitativa studier enligt Polit och Beck (2012) varierar 

beroende på vilken kvalitativ tradition författarna använder i studien, till exempel 

etnografisk (vanligtvis 25-50 deltagare), fenomenologisk (vanligtvis 10 eller färre 

deltagare) eller grounded theory (vanligtvis 20-30 deltagare). Deltagarantalet kan alltså 

variera från att vara under 10 och upp till 50 deltagare, i föreliggande studie så varierar 

deltagarantalet från tre deltagare till 23 deltagare vilket författarna till föreliggande 

studie anser vara en styrka då deltagarantalet inte överskrider de rekommenderade 

gränserna för kvalitativa studier.  
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Ett kriterium till de valda artiklarna var att språket skulle vara på 

Engelska. Enligt Polit och Beck (2012) anses det som en svaghet om artiklarna till 

författarnas litteraturstudie inte är skriva på deras modersmål. Författarna till föregående 

litteraturstudie beaktade denna svaghet genom att gemensamt diskutera artiklarna för att 

vara överens om tolkning och dess innehåll samt tillämpade uppslagsverk vid osäkerhet. 

En annan begränsning författarna till föregående litteraturstudie använde var årtal, 

artiklarna skulle vara skrivna från med ett tidsspann på max tio år tillbaka. Enligt 

författarna kan dessa två begränsningar med språk och årtal vara en svaghet i 

litteraturstudien då relevanta artiklar kan ha uteslutits om artiklarna var skrivna på 

svenska eller publicerade innan 2006. Däremot bedömer författarna till föregående 

litteraturstudie att äldre forskning än tio år inte är relevant eller aktuell för 

litteraturstudien då nyare forskning som är gjord inom det valda ämnet är mer 

betydelsefullt. Författarna till föregående litteraturstudie anser att de fick ta del av 

tillräcklig forskning som krävdes enligt riktlinjer till föregående litteraturstudie. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Det är viktigt att belysa närståendevårdares upplevelser i den palliativa vården för att 

skapa en så bra situation som möjligt för både patienten och deras närstående. Detta är 

av klinisk betydelse då det kan hjälpa sjuksköterskor genom att förbereda dem på att det 

inte bara är patienten som befinner sig i en påfrestande situation. Sjuksköterskan kan 

därför avsätta tid till närstående och uppmärksamma deras välmående. Föreliggande 

litteraturstudie har visat en brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och för stort 

ansvarstagande hos många närståendevårdare, vilket indikerar att det finns ett behov av 

utbildning om stöd till närstående hos sjuksköterskor. Närstående i föreliggande 

litteraturstudie uttryckte ett behov av samtalsstöd och avlastning för att kunna klara av 

rollen som närståendevårdare, därför kan det vara av betydelse att sjuksköterskan kan 

informera om och erbjuda stödgrupper under vårdtiden. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Tidigare forskning har visat att det fortfarande är okänt vilket stöd och på vilket sätt 

som är mest lämpligt att ge närstående. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser 

därför att det är angeläget att vidare forskning bedrivs i vilket stöd närstående vill ha 
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och behöver, då många negativa upplevelser hos närstående som vårdade en palliativt 

sjuk person i hemmet framkom. Det framkom även att positiva upplevelser från 

närstående inte uppmärksammas tillräckligt i tidigare studier. För att kunna förbättra 

närståendes situation och ge dem adekvat stöd så är det därför av vikt att fortsätta forska 

om närståendevårdares upplevelser av att vårda en palliativt sjuk person i hemmet. 

 

4.6 Slutsats 

Närstående som tar an rollen som närståendevårdare åt en palliativt sjuk person i 

hemmet upplever stora förändringar i livet, både praktiskt och känslomässigt. Att vårda 

en nära person i en palliativ fas är utmanande då många upplever ansvaret som 

övermäktigt och drabbas av känslor som ensamhet och isolation. Det stora ansvaret som 

närstående får ta påverkar vardagslivet vilket leder till att deras egna behov 

bortprioriteras, därför är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar både patientens 

och närståendevårdarens situation samt behov av stöd. Närstående som får erfara 

adekvat stöd och hjälp från sjuksköterskan har oftast mer positiva upplevelser av att 

vara närståendevårdare och kan se det som en meningsfull uppgift samt få ett annat 

perspektiv på vårdgivarrollen och livet. 
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30-90 min. 

 

Tematisk innehållsanalys 

 

Janze, A. & Henriksson, 

A.  

 

2014 

 

Preparing for palliative 

caregiving as a transition 

in the awareness of 

 

Kvalitativ ansats med en 

deskriptiv design 

 

Inklusionkriterier: 

Undersökningsgruppen skulle vara 

partner till en palliativt sjuk i ett 

 

Intervjuer med öppna 

frågor och följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in 

 

Kvalitativ innehållsanalys 



 

 

 

 

 

 

Sverige 
death: family carer 

experiences 

tidigt skede och vårda denne i 

hemmet. 

 

Antal: 6 st. 

Ålder: 40-83 

Kön: Framkommer ej 

Relation: Partner 

och transkriberades 

ordagrant.  

 

Alla intervjuer utom 1 ägde 

rum på en 

hemsjukvårdsenhet och 

varade mellan 45 min-2 

timmar. 

 

 

Jo, S., Brazil, K., Lohfeld, 

L. & Willson, K. 

 

2007 

 

Kanada 

 

 

Caregiving at the end of 

life: Perspectives from 

spousal caregivers and 

care recipients. 

 

Kvalitativ ansats med en 

deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Undersökningsgruppen skulle vara 

gift med den palliativt sjuke, motta 

palliativ vård i hemmet och prata 

god engelska.  

 

Antal: 10 st. 

Ålder: 58-87 

Kön: 7 kvinnor och 3 män. 

Relation: Makar. 

 

 

Både telefonintervjuer och 

semistrukturerade ”face-to 

face” intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades ordagrant 

 

Intervjuerna ägde rum i 

hemmet. Varaktigheten 

framkom ej.  

 

Innehållsanalys 

 

Totman, J., Pistrang, N., 

Smith, S., Hennessey, S. & 

Martin, J. 

 

2015 

 

England 

 

You only have one 

chance to get it right’: A 

qualitative study of 

relatives’ experiences of 

caring at home for a 

family member with 

terminal cancer 

 

Kvalitativ ansats med en 

deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Undersökningsgruppen skulle ha 

haft palliativ vård i hemmet där den 

sjuke dog minst 3 månader innan 

studien genomfördes och vara över 

21 år samt prata flytande engelska.  

 

Antal: 15 st. 

Ålder: 27-66 år.  

Kön: 11 kvinnor och 4 män.  

Relation: Framkommer ej specifikt, 

vuxna familjemedlemmar 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med följdfrågor. 

Intervjuerna spelades in 

transkriberades ordagrant. 

 

Intervjuerna ägde rum i 

hemmet eller på sjukhuset 

och varade i ca 1 timme.  

 

 

Tematisk analys. 



 

 

 

 

 

 

Wallin, V., Carlander, I., 

Sandman, P-O., 

Ternestedt, B-M. & 

Hakanson, C. 

 

2013 

 

Sverige 

 

Maintaining ordinariness 

around food: partners’ 

experiences of everyday 

life with a dying person 

 

Kvalitativ ansats med en 

tolkande deskriptiv 

design. 

 

Inklusionskriterier: 

Undersökningsgruppen skulle ha 

vårdat den palliativt sjuke i 

hemmet minst tre månader, och 

under tiden skulle den palliativt 

sjuke ha haft ätsvårigheter på grund 

av symtom som nedsatt aptit, 

viktnedgång, illamående och 

sväljsvårigheter. Deltagarna var 

tvungna att kunna tala svenska utan 

språkförbristningar.  

 

Antal: 9 st. 

Ålder: 60-83 år. 

Kön: 5 män och 4 kvinnor. 

Relation: Partner. 

 

Ostrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

 

Alla intervjuer utom 1 ägde 

rum i hemmet och varade 

mellan 50-115 min.  

 

 

 

Innehållsanalys. 

 

Ward-Griffin, C., 

McWilliam, L, C., & 

Oudshoorn, A. 

 

2012 

 

Kanada 

 

Relational Experiences 

of Family Caregivers 

Providing Home-Based 

End-of-Life Care 

 

Kvalitativ ansats med en 

explorativ design. 

 

Inklusionskriterier: 

Undersökningsgruppen skulle vara 

vårdgivare åt en palliativt sjuk 

patient i hemmet som var minst 60 

år och prata engelska utan 

språkförbristningar. 

 

Antal: 4 st.  

Ålder: 50-65 år. 

Kön: 3 kvinnor och 1 man.  

Relation: 1 barn och 3 makar. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer. Intervjuerna 

transkriberades och 

översattes ordagrant. 

 

Intervjuerna och 

observationerna ägde rum i 

hemmet och varade 1 

timme per intervju och ca 

20 timmars observation.  

 

 

Tematisk innehållsanalys. 

 

Wong, T.W.K. & Ussher, 

J. 

 

2009 

 

 

Bereaved informal 

cancer carers making 

sense of their palliative 

care experiences at 

home 

 

Kvalitativ ansats med en 

deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier: 

Undersökningsgruppen skulle ha 

varit den bortgångne patientens 

primära vårdgivare och vara 

obetald. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor samt följdfrågor. 

Både telefointervjuer (8 st) 

och “face-to-face” 

 

Tematisk innehållsanalys. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australien 

 

 

 

 

 

Antal: 22 st. 

Ålder: 19-71 år. 

Kön: 17 kvinnor och 5 män. 

Relation: 2 vänner, 5 barn, 1 syster 

och 14 partners. 

intervjuer (15 st) 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades 

ordagrant. 

 

Plats för “face-to-face” 

intervjuerna framkom ej. 

Intervjuerna varade mellan 

60-90 min. 

 

 

Wong, T.W.K., Ussher, J. 

& Perz, J. 

 

2009 

 

Australien 

 

Strength through 

adversity: Bereaved 

cancer carers’ accounts 

of rewards and personal 

growth from caring 

 

Kvalitativ ansats med en 

tvärsnittsstudie. 

 

Inklusionskriterier: 

Undersökningsgruppen skulle vara 

vårdtagarens primära vårdgivare 

och vara obetald. 

 

Antal: 23 st. 

Ålder: 19-85 år. 

Kön: 18 kvinnor och 5 män.  

Relation: 5 barn, 1 syskon, 1 

förälder, 14 partners och 2 vänner. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med följdfrågor. 

Både telefonintervjuer (8st) 

och “face-to-face” 

intervjuer (15st) 

genomfördes. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades.  

 

Plats för “face-to-face” 

intervjuerna framkom ej. 

Intervjuerna varade mellan 

60-90 min. 

 

 

Tematisk innehållsanalys 

med ett fenomenologiskt 

perspektiv. 



 

 

 

 

 

Resultattabell 

Författare Syfte Resultat 

 

Brazil, K., Bainbridge, D., Ploeg, J., 

Krueger, P., Taniguchi, A. & Marshall 

 

 

Att utvärdera den patientcentrerade palliativa 

vården för familjemedlemmar som vårdar och 

ansvarar för en palliativt sjuk familjemedlem. 

 

Majoriteten av anhöriga hade positiva upplevelser av patientcentrerad 

vård. De flesta upplevde att den positiva aspekten var att sjukvårdarna 

var lyhörda för deras önskemål men vissa anhöriga var frustrerade över 

att inte få tillräcklig information om vem som skulle komma, när och 

hur ofta. Anhöriga ansåg att de två viktigaste aspekterna var 

kommunikation mellan de inblandade och att komma överens om beslut. 

 

 

Brazil, K., Bainbridge, D. & Rodriguez, 

C. 

 

Att undersöka hur omfattande “Stress Process 

Model” kan belysa stressorerna som är förknippade 

med att ta hand om en palliativ cancerpatient och 

resurserna som informella vårdgivare förlitar sig på 

för att dämpa de negativa effekterna av vårdandet. 

 

Studiens resultat visade att primära stressorer som är förknippade med 

att vårda en palliativ cancerpatient för närstående berodde på 

vårdtagarens symptom och vårdbehov. En annan bidragande orsak till 

stress var ekonomiska bekymmer och otillräckligt stöd av sjukvården. 

Många närstående upplevde stress på grund av konflikter och brist på 

stöd av andra familjemedlemmar, samtidigt som många ansåg att det var 

viktigt med stöd från vänner och familj för att minska stressen.  

 

 

Brännström, M., Ekman, I., Boman, K. & 

Strandberg, S. 

 

 

Att belysa betydelsen av att vara en nära släkting 

till en person med svår, kronisk hjärtsvikt i 

avancerad palliativ hemsjukvård. 

 

 

Betydelsen av att vara en nära släkting till en person i avancerad 

palliativ hemsjukvård innebär för många anhöriga att alltid vara i 

beredskap för att säkra tryggheten och få patienten att må bra. Studiens 

resultat belyser att vara en nära anhörig till den palliativt sjuke som är 

beroende av denne 24 timmar per dygn både är tröstande och 

påfrestande.  

 
 

Donovan, R., Williams, A., Stajduhar, K., 

Brazil, B. & Marshall, D. 

 

Att undersöka hur kulturella faktorer påverkar 

upplevelsen av palliativ vård i hemmet, för att 

kunna förstå nederländska patienter och deras 

anhöriga och kunna stötta samt vårda dem på bästa 

sätt i Kanada. 

 
Det är jobbigt för familjer att vårda sin anhöriga i livets slutskede. I 

dagens samhälle blir människor äldre och äldre och det kräver mer av 

vården och anhöriga. Det är viktigt som vårdpersonal att ta hänsyn till 

hela familjen och deras behov. Att förstå kulturella och religiösa tankar 



 

 

 

 

 

är bra för att kunna respektera deras önskemål, olika val, sorg och 

upplevelser. 
 

 

Harding, R., Epiphaniou, E., Hamilton, 

D.,Bridger, S., Robinson, V., George, V., 

Beynon, T. & Higginson, I.J. 

 

 

Att undersöka vårdgivares erfarenheter vid 

vårdandet av deras anhörige eller vän i hemmet 

med cancer. 

 

 

 

 

Studiens resultat visade att närstående uttryckte ett behov av att vara 

förberedda på vårdgivarrollen, att bli sedd av de formella vårdgivarna 

och att få tydlig information om patientens tillstånd. Ett behov av att bli 

emotionellt stöttad uttrycktes också av patientens närstående. Många 

upplevde en osäkerhet och stress över att se sjukdomens utveckling samt 

svårigheter att få egen tid och se över sitt eget välbefinnande. 

 

 

Janze, A. & Henriksson, A. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka familjers 

upplevelser att vårda från partners berättelser om att 

förbereda sig för omvårdnad. 

 

I studien förklarade familjemedlemmarna sina upplevelser av att de hela 

tiden försökte förbereda sig själv på olika saker som kan inträffa under 

tiden som de vårdade den palliativt sjuka i hemmet. Förberedelserna 

innebar att frivilligt eller ofrivilligt alltid vara närvarande inför 

dödsfallet och upplevelser kring hela förloppet. 

 

 

Jo, S., Brazil, K., Lohfeld, L. & Willson, 

K 

 

 

Att undersöka anhöriga och vårdtagares 

erfarenheter av palliativ vård i hemmet. 

 

 
Studiens resultat visade att många närstående hade negativa upplevelser 

till vårdgivandet så som trötthet, depression, ilska och brist på tid. De 

upplevde även emotionell och finansiell påfrestning. Närstående och 

vårdtagare var tacksamma för hemsjukvården de fick, dock ansåg de att 

det fanns svårigheter i kommunikationen. Närstående och vårdtagare 

fann vårdandet positivt i den aspekten att de fick en närmare relation. 

 

 

Totman, J., Pistrang, N., Smith, S., 

Hennessey, S. & Martin, J 

 

Att utforska närståendes emotionella upplevelser 

och utmaningar vid vårdandet av en palliativ patient 

i hemmet och deras erfarenheter av vårdgivare 

utifrån ett existentiellt perspektiv. 

 
I resultatet framkom det att deltagarnas erfarenheter och upplevelser av 

att vara en vårdgivare och professionellt stöd var mycket varierande. I 

studien belyser de närståendes upplevelser om existentiella villkor, 

isolering döden, meningsfullhet, acceptans och tacksamhet. 

 

   
Studiens resultat visade hur ätsvårigheterna för den palliativt sjuke gav 

deras närstående svårigheter och förändringar i vardagen samtidigt som 



 

 

 

 

 

Wallin, V., Carlander, I., Sandman, P-O., 

Ternestedt, B-M. & Hakanson, C. 

 

Att utforska partners erfarenheter av vardagslivet 

vid vårdandet av en döende person med 

ätsvårigheter. 

de strävade efter att bibehålla ett normalt liv. Känslan hos närstående av 

att vilja göra det bästa för sin döende partner blev en utmaning. 

 

 

Ward-Griffin, C., McWilliam, L, C., & 

Oudshoorn, A. 

 

 

 

 

Att undersöka tillhandahållandet av palliativ vård 

till äldre vuxna med avancerad cancer från 

närståendevårdares perspektiv. 

 

Studiens resultat visade att närstående upplever att de prioriterar 

patientens behov och ignorerar sina egna. Närståendevårdare 

uppskattade tiden de hade tillsammans med patienen men upplevde även 

känslor av isolation. De upplevde svårigheter att hantera vissa 

situationer samt att rollen som närståendevårdare också var svår att 

hantera.  

 

. 

 

Wong, T.W.K. & Ussher, J. 

 

 

 

Att undersöka anhörigas sorg och egna berättelser 

om positiva aspekter med att vårda en palliativt sjuk 

närstående i hemmet. 

 

 

Studiens resultat visade att sörjande närstående upplevde att vårda en 

palliativt sjuk gav dem en känsla av belöning för de gjorde något bra. De 

lärde sig att uttrycka behov och kunna hantera sitt liv efter deras förlust. 

De upplevde det givande att vara nära vid stunden då deras partner dog 

för det kunde hantera sorgen och deras farväl på ett lättare sätt. Fynden i 

studien visar då att det finns positiva egenskaper som är relevanta och 

meningsfulla med att vårda någon palliativt i hemmet. 

 

 

Wong, T.W.K., Ussher, J. & Perz, J. 

 

 

 

 

 
Att undersöka positiva aspekter av att vårda som 

subjektivt konstruerats av sörjande informella 

cancervårdgivare, en grupp individer som är i en 

position att förstå sina vårdgivarerfarenheter i en 

sammanhängande helhet. 

 

Studiens resultat visade positiva aspekter av vårdandet från närstående. 

Närstående till den palliativt sjuke upplevde personlig styrka, en 

fördjupning av deras relation tillsammans och en personlig utveckling. 

Många närstående upplevde också att de fick ett förändrat perspektiv på 

livet och såg positivt tillbaka på vårdupplevelsen. 

 

 

 

 

 


