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Sammanfattning  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur hälso-och sjukvårdspersonalens bemötande 

påverkade närstående till personer som vårdas palliativt samt beskriva närståendes behov av 

stöd under vårdtiden. Vidare var syftet att granska inkluderade artiklars design. 

Litteraturstudien var av beskrivande design och inkluderade 13 artiklar som söktes fram i 

databaserna PubMed och Academic Search Elite samt genom manuell sökning. 

Huvudresultatet visade att närstående var närvarande dygnet runt vilket begränsade deras 

frihet samt att bidragande stöd kunde lindra vårdtyngden och underlätta för närstående. Stödet 

från hälso- och sjukvårdpersonal beskrevs både som svagt och tillfredställande. Information 

saknades och var ibland motstridig och bristfällig. Relevant information kunde minska 

vårdtyngden, känslor av rädsla, osäkerhet och ensamhet samt underlätta till att behålla 

kontroll. Delaktighet samt involvering i omvårdnaden och beslutsfattandet var starkt 

stödjande samt ett sätt att behålla kontroll. Närstående tappade lätt kontroll då det 

professionella stödet inte var tillgängligt eller saknades helt, informationen var bristfällig samt 

då resurserna var otillräckliga. Det var viktigt att personalen tog sig tid, såg närstående, talade 

direkt till dem samt bekräftade dem. Slutsatsen bedömdes vara att närstående har ett behov av 

stöd under vårdtiden genom delaktighet, information och kontroll. Ett positivt och stödjande 

bemötande från hälso- och sjukvårdpersonalen kan stärka närstående.  
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Abstract  

 
The purpose of this study was to describe how health care professionals’ standard of conduct 

affected next of kin to people in palliative care and describe what support next of kin were in 

need of during time of care. A further aim was to examine the included articles´ design. The 

literature study was of a descriptive design and included 13 articles that were searched in 

PubMed, Academic Search Elite and by manual search. Main results showed that next of kin 

were present around the clock which limited their freedom. Contributing support could 

alleviate the care burden and facilitate next of kin. Support from health care professionals was 

described as both weak and satisfying. Information was lacking and was sometimes 

conflicting and inadequate. Relevant information could reduce care burden, feelings of fear, 

uncertainty and loneliness and also facilitate the retention of control. Participation and 

involvement in care and decision-making was highly supportive and a way to maintain 

control. Next of kin easily lost control when professional support was not available or missing 

entirely, when the information was incomplete and resources were inadequate. It was 

important that the staff took the time, saw to the next of kin, spoke directly to them and 

confirmed them. The conclusion were that next of kin has a need for support during the time 

of care through participation, information and control A positive and supporting response 

from health care professionals can strengthen next of kin. 
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1. Introduktion  

1.1 Palliativ vård 

Palliativ vård syftar på en aktiv helhetsvård som ska följa den sjuke och dess närstående fram 

till döden (Friberg & Öhlén 2009, Socialstyrelsen 2012, World Health Organization [WHO] 

2012). Denna form av vård sätts in då personen lider av en obotlig sjukdom och då vård och 

behandling övergår från att vara kurativ till att bli lindrande (Henoch 2002, Edberg & Wijk 

2009). Palliativ vård bedrivs på sjukhusens somatiska vårdavdelningar, på äldreboenden och i 

hemmet med hjälp av hemsjukvård (Holst et al. 2003, Friberg & Öhlén 2009). Då en person 

vårdas palliativt ingår de ofta i ett så kallat palliativt team som består av många olika 

professioner med en specialisering inom denna vårdform (Friberg & Öhlén 2009). Den 

palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, dessa är: symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen 2012). Målsättningen 

med vårdformen är att ge bästa möjliga livskvalitet till patienten och närstående (Henoch 

2002, Edberg & Wijk 2009, Socialstyrelsen 2012) genom att förebygga och lindra lidande 

anpassat efter den aktuella situationen (Holst et al. 2003), samt personens eller närståendes 

behov och önskemål (Friberg & Öhlén 2009). I den palliativa vården är det viktigt att det 

finns en öppenhet om situationen och att personalen vågar prata med patienten och närstående 

om sjukdomen, dess diagnos och prognos samt döden (Henoch 2002).  

 

1.2 Närstående 

Tillsammans med närstående kan den palliativa vården utvecklas och förbättras (Ekström & 

Schubert 1997). I olika former av litteratur ersätts begreppet anhörig allt oftare av begreppet 

närstående vilket ger ett vidare begrepp och innefattar vårdtagarens närmaste sociala nätverk. 

Förutom personer med släktskap kan det till exempel vara en person från en utvidgad familj 

som en tidigare partners barn, en god vän eller en granne (Östlinder 2004, Ehrenberg & 

Wallin 2009, Friberg & Öhlén 2009). Stöd till närstående skall erbjudas för att de ska kunna 

hantera situationen under personens sjukdomstid samt efter dödsfallet. Stöd kan exempelvis 

vara erbjudande om att delta i vården, emotionellt stöd som stödjande samtal eller praktiskt 

stöd som hjälp med hushållssysslor eller avlösning under ett par timmar (Socialstyrelsen 

2012).  
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1.3 Bemötande 

Ordet bemöta innebär att uppträda på ett visst sätt mot någon (Nationalencyklopedin 2013). I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ingår olika kompetensområden där 

ett är bemötande, information och undervisning. Där menas att sjuksköterskan skall ” ha 

förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt”(Socialstyrelsen 2005 s.11). Enligt Croona (2003) kan ett 

bemötande inte existera utanför sociala relationer då det måste finnas någon att uppträda mot. 

Om ett bemötande ansågs vara gott eller inte var helt beroende på hur det upplevdes av den 

mottagande parten. Ett gott bemötande inom vården karakteriserades av att personalen mötte 

de som uppsökte vården på ett sätt som värnade om personernas integritet och autonomi. Tid, 

delaktighet, förståelse, trygghet samt livskvalité var andra aspekter att ta hänsyn till i 

bemötandet av andra personer (Croona 2003). Personalens sätt att uppträda var viktigt i 

skapandet av en relation mellan sjuksköterskan och patienten (Lee et al. 2009).   

 

1.4 Kommunikation 

I Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer beskrevs dessa relationer som 

någonting som växer fram under olika faser under tiden personer lär känna varandra. Den 

avslutande fasen mynnade ut i förståelse och ömsesidig nära kontakt mellan parterna. Hon 

framhöll även att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och därigenom 

kan Travelbees teori om mellanmänskliga relationer vara användbar inom omvårdnad 

(Kirkevold 2000). Utan kunskaper om kommunikation var det svårt att ge en god palliativ 

omvårdnad (Johnston & Smith 2006). Enligt tidigare studier som gjorts om förhållandet 

mellan personer som vårdades palliativt och sjuksköterskor inom palliativ vård så betonades 

vikten av god kommunikation (Holst et al. 2003, Mok & Chiu 2004). Sjuksköterskans 

förmåga till god kommunikation gav patienterna någon att lita på samt någon som de kunde 

uttrycka sina djupaste känslor för. God kommunikation handlade om att personen kände sig 

förstådd samt sedd genom att sjuksköterskan var lyhörd samt kunde se och tolka både verbala 

och icke-verbala signaler (Mok & Chiu 2004). Kommunikation beskrivs som ett 

grundläggande behov hos människor (Edberg & Wijk 2009) där samspelet mellan det verbala 

(tal och skrift) och icke-verbala (kroppsspråk) är av betydelse då signaler tolkas olika och kan 

ge felaktiga budskap (Eide & Eide 2009). Det var en mycket viktigt del av omvårdnaden att 

ha någon att tala med och någon som lyssnade (Johnston & Smith 2006). Tallman et al. 

(2012) beskriver att många personer blir förvirrade då medicinsk jargong används och de 

förstår då inte informationen som ges.  



3 
 

1.5 Problemformulering 

Litteraturgenomgången visade att inom ämnet palliativ vård fanns det mycket skrivet men den 

visade också att det saknades forskning kring hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av 

närstående samt det stöd som närstående enligt Socialstyrelsen (2012) är berättigade till att få 

under och efter vårdtiden. Socialstyrelsen (2012) påpekade att det finns brister inom hälso- 

och sjukvården när det handlar om just bemötande och stöd inom palliativ vård. Brister kunde 

enligt Milberg et al. (2004) leda till känslor av hjälplöshet och maktlöshet som är vanligt vid 

palliativ vård. Känslorna kunde visa sig som både fysiska och psykiska symtom (Milberg et 

al. 2004, Steinvall et al. 2010). Om kommunikationen brister mellan närstående och 

personalen, närstående inte bemöts på ett respektfullt sätt, får otillräcklig information eller 

inte får det stöd från hälso-och sjukvårdspersonalen som de är berättigade till kan det leda till 

missförstånd och felbehandlingar. Om närstående, som sköter mycket av omvårdnaden av 

personen som vårdas palliativt i hemmet, inte får stöd och hjälp finns risken att de inte orkar 

och därmed uppstår ett omvårdnadsproblem. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 

att se till att närstående får information om de olika typer av stöd som finns att tillgå. 

 

1.6 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur hälso-och sjukvårdspersonalens bemötande 

påverkar närstående till personer som vårdas palliativt samt att beskriva närståendes behov av 

stöd under vårdtiden. Syftet var dessutom att undersöka vilken design som användes i de 

granskade studierna och om designen kunde anses vara relevant utifrån deras beskrivna syfte.  

 

1.7 Frågeställningar  

Hur påverkas närstående av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande? 

Vilket stöd beskrev närstående att de var i behov av under vårdtiden? 

Vilken design användes i de granskade studierna och kan denna anses vara relevant utifrån 

studiernas syfte? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Arbetet var en litteraturstudie med beskrivande design utifrån Forsberg och Wengströms 

(2013) metodbeskrivning. 
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2.2 Litteratursökning  

För att hitta relevanta artiklar för ämnet formulerades sökord utifrån det valda ämnet samt 

syfte och frågeställningar. För att hitta vedertagna sökord och termer användes MeSH. 

Sökningarna utfördes systematiskt på databaserna PubMed och Academic Search Elite. Till 

viss del förekom även manuella sökningar från de funna artiklarnas referenslistor samt i ovan 

nämnda databaser. Författarna började den systematiska sökningen med en bred sökning av 

ett sökord i taget för att se mängden av tillgängligt material. Sedan gjordes sökningen smalare 

genom att sätta ihop sökorden och koppla samman dessa med den booleska söktermen AND. 

Sökorden som användes var Palliative care, Family, Nursing care, Next of kin, Meeting, 

Experience och Support. Detta gjordes i olika kombinationer för att hitta artiklar som var 

relevanta för arbetet vilket även Forsberg och Wengström (2013) beskriver som en 

sökstrategi. Endast sökkombinationerna som gav ett överskådligt antal träffar presenteras. (Se 

tabell 1.) 

 

 Tabell 1: Artikelsökning 

 

 

 

 

Databas: Pubmed 

Söktermer Antal träffar Lästa abstrakt Tänkbara 

källor 

Valda källor 

exl. dubletter 

Palliative care (MeSH) AND Family 

(MeSH) AND Nursing care (MeSH) 

AND Meeting 

 

24 

 

10 

 

4 

 

0 

Palliative care (MeSH) AND Family 

(MeSH) AND Nursing care (MeSH) 

AND Support 

 

698 

 

95 

 

13 

 

4 

Palliative care (MeSH) AND Next 

of kin AND Experience 

16 7 2 1 

Databas: Academic Search Elite  

Söktermer Antal träffar Lästa abstrakt Tänkbara 

källor 

Valda källor 

exl. dubletter 

Palliative care (MeSH) AND Family 

(MeSH) AND Nursing care (MeSH) 

AND Meeting 

 

45 

 

17 

 

3 

 

0 

Palliative care (MeSH) AND Family 

(MeSH) AND Nursing care (MeSH) 

AND Support 

 

317 

 

82 

 

6 

 

4 

Palliative care (MeSH) AND Next 

of kin AND Experience 

5 5 2 1 

Databas: 

Manuell sökning med relevans för 

syfte/frågeställning 

  9 3 

Antal tänkbara källor   Totalt 39 st Totalt 13 st 

http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url=http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
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2.3 Urval  

Artiklarnas rubriker lästes för att finna artiklar som hade relevans för arbetet. Sedan 

granskades abstraktet och på så vis gjordes ett första urval angående tänkbara källor som 

kunde användas. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle ha relevans för studiens 

syfte och frågeställningar, vara skrivna på svenska eller engelska, publicerade under eller efter 

år 2000, vara peer-reviewed, finnas full text tillgängligt samt att de skulle vara 

forskningsetiskt godkända. Exklusionskriterier i detta examensarbete var artiklar som var 

skrivna ur ett patientperspektiv eller handlade om närstående till barn (<18 år) som vårdades 

palliativt. Artiklarna exkluderades om de inte uppfyllde alla inklusionskriterier. Efter en 

noggrann läsning av artiklarna av båda författarna valdes slutligen 13 stycken av de 39 

tänkbara källorna att ingår i resultatdelen. (Se tabell 1.) 

 

2.4 Dataanalys  

Resultatet av litteratursökningen gav primärdata. Dessa data analyserades och bearbetades för 

att göra mängden överskådlig. För att kunna svara på frågeställningarna granskades 

artiklarnas resultat och metodavsnitt (Olsson & Sörensen 2011) för att finna relevans utifrån 

arbetets syfte och frågeställningar. De 13 utvalda artiklarna granskades med stöd av Forsberg 

och Wengströms (2003) checklistor för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Båda författarna 

läste de valda artiklarna flera gånger för att få en djupare förståelse i enlighet med Polit och 

Becks (2008) beskrivning om granskning av artiklar. Författarna markerade som ett första 

steg det i artiklarnas resultatdelar som hade relevans utifrån syfte och frågeställningarna. 

Sedan formulerades fem huvudkategorier; Fysiska och psykiska aspekter, Information som 

stöd, Delaktighet, Kontroll samt Bemötande som den markerade texten kategoriserades under. 

Resultaten jämfördes sedan för att finna eventuella likheter och skillnader. Under 

huvudkategorierna formulerades underkategorier utifrån resultatfynden. För att svara på den 

metodologiska frågan granskades artiklarnas designmetod för att sedan jämföras mot artikelns 

syfte för att författarna skulle se om designen ansågs vara relevant utifrån syftet. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden  

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att forskningsetiska överväganden bör göras vid en 

litteraturstudie. De beskriver vidare att det inte ska förekomma någon plagiering eller 

förvrängande av resultat och att informationen som används bör granskas kritiskt och 

objektivt av författarna. I denna litteraturstudie var författarnas intention att följa dessa 

anvisningar samt endast inkludera artiklar som var forskningsetiskt godkända. 
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3. Resultat 

Det författarna avsåg med bemötande i detta arbete var hur personer beter sig i mötet med 

andra personer. Bemötande handlar för författarna både om verbal kommunikation (vad som 

sägs och på vilket sätt) samt om icke-verbal kommunikation (kroppsspråk och attityder). Med 

benämningen närstående avsåg författarna både de som endast var närstående samt närstående 

som hade tagit på sig en inofficiell roll som vårdare till personen som vårdades palliativt. 

Studiens två första frågeställningar berör hur närstående påverkades av hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande samt vilket stöd närstående var i behov av under vårdtiden. 

Dessa frågeställningar besvaras i löpande text under fem huvudkategorier och sju 

underrubriker. Den tredje frågeställningen angående den metodologiska aspekten design 

presenteras sist i resultatet i löpande text. I tabell 2 och 3 (se bilaga 1 och 2) presenteras och 

redovisas de 13 inkluderade artiklarna översiktligt.   

 

3.1 Fysiska och psykiska aspekter 

3.1.1 Stöd i vardagen 

I flertalet av artiklarna framkom det hur närstående kände att deras engagemang i personen 

som vårdades palliativt inskränkte på deras egen frihet. De upplevde sig begränsade till 

hemmet samt att deras normala aktivitetsmönster och vanor även begränsades (Brobäck & 

Berterö 2003, Proot et al. 2003, Skilbeck et al. 2005, Munck et al. 2008, Andersson et al. 

2010). Att bli isolerad i hemmet beskrevs som en av nackdelarna med palliativ hemsjukvård 

(Brobäck & Berterö 2003). Närstående beskrev att de förlorade personlig frihet eftersom deras 

fysiska och psykiska närvaro krävdes dygnet runt i hemmet vilket bidrog till en känsla av 

trötthet (Brobäck & Berterö 2003, Munck et al. 2008). I studien av Rollisson och Carlsson 

(2002) ansåg sig 51 % (N=82) av närstående ha sömnsvårigheter, detta i likhet med Skilbeck 

et al. (2005) där 21 av 25 närstående ansåg att de ofta eller ibland behövde vila.  

 

Litteraturen beskrev att närstående ofta hade ensamt ansvar för alla aspekter av vården av 

personen som vårdades palliativt samt för hushållssysslor (Brobäck & Berterö 2003, Munck et 

al. 2008, Andersson et al. 2010). I en studie av Skilbeck et al. (2005) ansåg 10 av de 25 

närstående att deras eget sociala liv blev betydligt påverkat av vårdandet (Skilbeck et al. 

2005). Studierna visade att närstående inte vågade lämna hemmet på grund av oro eftersom 

det fanns en risk för att personen som vårdades palliativt plötsligt skulle försämras eller avlida 

under tiden (Brobäck & Berterö 2003, Munck et al. 2008).  



7 
 

 

I studien av Brobäck och Berterö (2003) framkom det att närstående behövde en paus då och 

då för att återfå styrka och kunna hantera omvårdnaden i hemmet. Men studien visade även att 

det var svårt för närstående att tillåta sig få avbrotten de behövde (Brobäck & Berterö 2003). I 

studien av Proot et al. (2003) framkom det att fortsätta med sina egna aktiviteter så som 

arbete, fritidssysselsättningar, vanor och social kontakt i så stor utsträckning som möjligt 

kunde skapa en distraktion från den påfrestning det innebar att vara närstående. Bidragande 

stöd som hjälpmedel, avlösning ett par timmar samt hjälp på natten kunde lindra vårdtyngden 

och underlätta för närstående att fortsätta med sina egna aktiviteter (Proot et al. 2003). 

 

3.1.2 Att vara närstående 

Brobäck och Berterö (2003) beskrev att upplevelsen av att vara närstående till en person som 

vårdades palliativt kunde vara en intensiv och relativt kort upplevelse eller en lång och 

utmattande upplevelse. Närstående var närvarande 24 timmar om dygnet och övervakade hela 

tiden samt förväntades att anpassa sig till förändringarna i hemmet och deras liv. Närstående 

ansåg att de behövde tid för att förbereda sig och acceptera den nya situationen. Kraven var 

höga men stödet gavs främst till personen som vårdades palliativt (Brobäck & Berterö 2003). 

I en studie av Andershed och Werkander-Harstäde (2007) beskrevs närståendes känslor av 

skuld och skam. Många av deltagarna beskrev svårigheter i situationen de befann sig i. 

Svårigheter som att inte vara starka nog, att inte ha tillräckliga resurser eller att andra viktiga 

saker hände samtidigt som de hade hand om omvårdnaden av personen som vårdades 

palliativt (Andershed & Werkander-Harstäde 2007).  

I de granskade artiklarna skildrade närstående omvårdnaden som hårt arbete som var fysiskt 

och psykiskt utmattande trots att omvårdnaden av personen som vårdades palliativt var något 

som gjordes av fri vilja (Proot et al. 2003, Skilbeck et al. 2005, Stajduhar et al. 2010). 

Närstående ansåg att deras egen hälsa blev lidande på grund av omvårdanden av personen 

som vårdades palliativt (Brazil et al. 2003, Skilbeck et al. 2005). Påverkan på närståendes 

hälsa kunde vara utbrändhet, trötthet, stress och varierande fysiska sjukdomar (Proot et al 

2003, Stajduhar et al. 2010). I studien av Brazil et al. (2003) framkom det att de fysiska 

kraven på närstående ökade väsentligt under de tre sista månaderna av personen som vårdades 

palliativts liv och 37.7 % (N =151) angav att de behövde mer assistans under denna tid. 
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Användandet av tjänster som läkare, sjuksköterskor och hemhjälp ökade under dessa månader 

(Brazil et al. 2003).  

 

Studien av Andersson et al. (2010) visade att då närstående hade kontakt med hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten var det besvärligt att få rätt hjälp och vård, vilket innefattade 

allt från utökad praktisk hjälp till hjälp med medicinändringar. Närstående i studien av Proot 

et al. (2003) uttryckte en brist på stöd när de inte fick tillgång till hjälpmedel, inte fick hjälp 

från sjukvårdskunnig personal, då fortsatt vård inte var garanterad eller när de själva var sjuka 

och inte kunde hjälpa till med omvårdnaden av personen som vårdades palliativt. I studien av 

Brobäck och Berterö (2003) beskrev närstående att stödet till dem från hälso- och sjukvården 

samt från personalen var svagt. Men i studien av Munck et al. (2008) så beskrev de flesta 

närstående att de var nöjda med stödet som de hade fått och ansåg att de hade fått den hjälp de 

behövde i olika situationer. Även i Rollison och Carlssons studie (2002) beskrev 90 % (N=82) 

av närstående att de ansåg sig vara tillfredsställda med stödet från palliativ hemsjukvård. 

Studierna visade att närstående kände att de hade det största ansvaret eftersom de bäst kände 

till behoven hos personen som vårdades palliativt (Brobäck & Berterö 2003, Andersson et al. 

2010). Detta innebar att kämpa för att själva göra så mycket som möjligt även om vissa 

uppgifter var svåra att hantera (Andersson et al. 2010, Milberg et al. 2012). Närstående i 

studien av Milberg et al. (2012) förklarade att det exempelvis handlade om att ansvara och ta 

hand om bland annat medicinering, sår, bedömning av personens status samt veta när det var 

tid att kontakta palliativa teamet. Närstående kände en lättnad av att få lämna över ansvaret 

till palliativa teamet (Milberg et al. 2012) dock kvarstod känslan av att bära det största 

ansvaret även då den professionella vården hade tagit över (Andersson et al. 2010). 

3.1.3 Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd från personalen innebar enligt närstående i studien av Proot et al. (2003) att 

respektera valen som familjerna gör om hur de väljer att delta i vården, vara bekräftande om 

vården de ger samt lyssna på deras oro. Emotionellt stöd kunde minska känslor som rädsla, 

osäkerhet och ensamhet och handlade om att behålla kontroll, fortsätta med sina aktiviteter 

och sociala kontakter samt behålla realistiskt hopp. Det fanns ett behov hos närstående av 

emotionellt stöd men personalens tillvägagångssätt var inte alltid stödjande ur närståendes 

synvinkel (Proot et al. 2003). Under sjukhusvistelser fick närstående i studierna för lite 

emotionellt stöd (Eriksson & Lauri 2000, Proot et al. 2003). 



9 
 

I studien av Eriksson och Lauri (2000) beskrev ungefär hälften av de närstående (52 %, 

N=168) att de betraktade emotionellt stöd som viktigt. Personalen gav närstående lite 

emotionellt stöd, endast 8 % av de närstående i studien hade fått mycket stöd, men nästan 

hälften (48 %) angav att det inte hade fått nått emotionellt stöd alls (Eriksson & Lauri 

2000). Ingen brydde sig om hur närstående hade det, det var alltid personen som vårdades 

palliativt i fokus (Brobäck & Berterö 2003, Proot et al 2003). Närstående i studien av Brobäck 

och Berterö (2003) var ofta motvilliga till att avslöja sina behov för personalen för de ansåg 

det inte acceptabelt att göra det. De ville inte placera sina behov framför personen som 

vårdades palliativt (Brobäck & Berterö 2003).  

 

Många närstående i studierna beskrev omvårdnadssituationerna i termer som stress, oro, 

känslomässiga bekymmer samt något som fick dem att känna sig rädda, nedstämda och 

utbrända (Proot et al. 2003, Skilbeck et al. 2005, Stajduhar et al. 2010). Närstående levde i en 

tillvaro full av krav från olika håll, från personen som vårdades palliativt, personalen, 

samhället och sig själv (Brobäck & Berterö 2003, Andershed & Werkander-Harstäde 2007). 

Många krav, förväntningar och skyldigheter skapade känslor av otillräcklighet och kunde leda 

till att närstående blev överbeskyddande eller gav upp (Brobäck & Berterö 2003). Närstående 

i studierna fick ofta dåligt samvete och skuldkänslor ökade om de inte hade levt upp till 

kraven som ställts på dem (Brobäck & Berterö 2003, Munck et al. 2008). De upplevde en 

ökad psykisk ansträngning då personen som vårdades palliativt försämrades (Munck et al. 

2008).  

3.2 Information som stöd 

3.2.1 Bristande information 

Närstående ansåg att det ofta saknades information eller att den information de fick var 

motstridig och bristfällig (Eriksson & Lauri 2000, Brobäck & Berterö 2003, Proot et al. 2003, 

Munck et al. 2008, Andersson et al. 2010, Stajduhar et al. 2011). När närstående inte fick 

någon information om den planerade eller pågående vården gav det känslor av att vara 

oviktig, ignorerad och utesluten (Andersson et al. 2010, Stajduhar et al. 2011). Närstående 

framhöll att det saknades information om sjukdomsutvecklingen, olika hjälpmedel samt stöd i 

hemmet (Brobäck & Berterö 2003). Att inte ha kunskap om hälso-och sjukvårdssystemet gav 

närstående en maktlös position eftersom de inte visste vem de skulle kontakta i olika 

situationer eller vad de skulle förvänta sig (Andersson et al. 2010). I studien av Eriksson och 

Lauri (2000) framkom det att närstående fick väldigt lite information av personalen, mycket 
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mindre information än vad de var i behov av. I studien av Munck et al. (2008) ansåg 

närstående att de inte fick tillräckligt med adekvat medicinsk information för att vara delaktig 

i beslutsfattandet kring vården av personen som vårdades palliativt.  

 

I studien av Brobäck och Berterö (2003) beskrevs att närstående inte var vana att hjälpa svårt 

sjuka personer och därför inte hade den kunskap som krävdes för att veta om de utförde en 

åtgärd inkorrekt som kunde skada personen som vårdades palliativt. För att få information om 

personens vårdbehov försökte närstående vara i närheten då personalen kom för att kunna 

lyssna och observera (Brobäck & Berterö 2003). Bristande tillgång på information kunde 

enligt Proot et al. (2003) bero på att det inte fanns någon möjlighet för närstående att prata 

ensamma med personalen, att närstående ansåg att de inte kunde fråga efter information samt 

att personalen endast gav information till personen som vårdades palliativt (Proot et al. 2003). 

De närstående blev stressade när relationen till personalen inte var bra och de var osäkra på 

vem de skulle kontakta när de var i behov av hjälp (Stajduhar et al. 2010). Vissa närstående 

beskrev att de själva aktivt fick söka efter information och exempelvis leta reda på ansvarig 

läkare (Stajduhar et al. 2011). 

 

3.2.2 Stöd genom information 

Informationsrelaterat stöd inkluderade enligt Proot et al. (2003) anpassad och upprepad 

information om prognos och förväntade komplikationer, instruktioner om hur man skulle 

hjälpa personen som vårdades palliativt samt information om mediciner, hjälpmedel och 

vården som gavs av personalen (Proot et al. 2003). Närstående värderade att blir informerad 

om vad de kunde förvänta sig, vad som hände och varför (Brobäck & Berterö 2003, Stajduhar 

et al. 2011). I studien av Eriksson och Lauri (2000) beskrev närstående att det var viktigt att få 

information från personalen som var ansvarig för vården av personen som vårdades palliativ 

och 98 % (N=168) ansåg att det var betydelsefullt med både omvårdnads- och medicinsk 

information (Eriksson & Lauri 2000). Adekvat information om personens sjukdom var viktigt 

då det möjliggjorde för närstående att vara delaktiga i beslut om behandling (Brobäck & 

Berterö 2003). Att få korrekt och lämplig information kunde enligt studien av Stajduhar et al. 

(2010) hjälpa närstående att hantera vårdsituationen och slutligen sin sorg (Stajduhar et al. 

2010). Personalens sätt att kommunicera och valet av tidpunkt när information gavs var 

grundläggande delar i processen av att vara informerad och förberedd (Milberg et al. 2012). 

Kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet gav självförtroende och närstående i studien av 

Andersson et al. (2010) ansåg att de kunde närma sig personalen mer direkt samt att de visste 
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vad de kunde kräva. Närstående i studien av Stajduhar et al. (2011) uppskattade då personalen 

förklarade vem de var, vad de gjorde och vem de skulle vända sig till vid bekymmer. 

 

En viktig aspekt för att kunna känna säkerhet vid palliativ hemsjukvård var enligt studien av 

Milberg et al. (2012) att få information på ett individuellt och bra sätt om vad som kan 

komma att ske under sjukdomstiden, vad närstående själv kunde göra för att lättare hantera 

situationen samt vilket stöd det palliativa teamet kunde erbjuda. Känslan av att vara 

informerad var en hjälp för att kunna förbereda sig fysiskt och psykiskt (Milberg et al. 2012). 

I studien av Brobäck och Berterö (2003) beskrev några närstående att det hade fått 

information och var medveten om vad som kunde ske eftersom de hade frågat efter 

informationen. De påpekade att man ofta måste vara aktiv, frågade man inte så fick man inga 

svar. Närstående utförde enklare omvårdnadsåtgärder dagligen och hade fördel av att få 

praktiskt information och instruktioner (Brobäck & Berterö 2003). Relevant information 

kunde enligt studien av Proot et al. (2003) minska vårdtyngden samt känslor av rädsla, 

osäkerhet och ensamhet samt kunde det ge realistiskt hopp och underlätta att behålla kontroll. 

 

3.3 Delaktighet 

I Brobäck och Berterös studie (2003) kände närstående sig ofta utanför vårdteamet vilket gav 

en upplevelse av otillräcklighet, en känsla av att de var ensamma samt att ingen brydde sig om 

dem (Brobäck & Berterö 2003). Att inte få chansen att delta i omvårdnaden och inte vara 

involverade i teamet ledde till missnöje (Andersson et al. 2010). Närstående kände ofta att det 

var för många personer inblandade i vården och likväl kände de sig ändå ensamma i 

vårdsituationen (Brobäck & Berterö 2003, Andersson et al. 2010). Trots att många var 

involverade var det ingen som frågade efter deras åsikter vilket förolämpade dem eftersom de 

kände personen som vårdades palliativt bäst (Brobäck & Berterö 2003). Om teamet inte hade 

någon kännedom om familjens situation kunde närstående känna sig osäkra och ibland 

övergivna av vården (Milberg et al. 2012). Närstående fungerade som biträdande 

vårdpersonal men ansåg att de inte fick informationen eller stödet som behövdes (Munck et 

al. 2008). Att inte bli lärd hur och när de skulle göra någonting ledde till att närstående kände 

sig värdelösa och hjälplösa (Brobäck & Berterö 2003).  

 

Att få vara en del av vårdteamet och vårda sina nära och kära gav närstående i studierna en 

känsla av delaktighet (Brobäck & Berterö 2003, Andersson et al. 2010). Att vara involverad i 

omvårdnaden av personen som vårdades palliativt samt i beslutsfattandet var starkt stödjande 
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för närstående (Proot et al. 2003) samt att kunna delta och bidra gav känslor av 

tillfredställelse och av att vara viktig (Andersson et al. 2010). För att kunna vara delaktig 

måste personalen bjuda in och välkomna närstående samt guida dem genom olika vårdande 

uppgifter (Milberg et al. 2012). Sjuksköterskorna i studien av Stoltz et al. (2006) främjade 

närståendes involvering i vården (Stoltz et al. 2006). Att vara igenkänd av teamets 

medlemmar gav en känsla av säkerhet som förstärktes då teamet var uppmärksamma och 

mottagliga för närståendes önskningar angående vården (Milberg et al. 2012).  

 

3.4 Kontroll 

Närstående hade i studien av Brobäck och Berterö (2003) ett behov av att vara medveten om 

personen som vårdades palliativts diagnos, orsak och symtomhantering samt trolig prognos 

och plötsliga förändringar i personens tillstånd. Milberg et al. (2012) påtalade i sin studie 

vikten av att ha en känsla av kontroll. Det innebar att ha förtroende för att problem som 

uppstod var hanterbara och togs omhand av personer med rätt kompetens. 

 

Studien av Munck et al. (2008) beskrev att då hälsan hos personen som vårdades palliativt 

försämrades ökade närståendes börda och de började sakta tappa kontroll över situationen de 

hade försökt behålla. Då det professionella stödet inte var tillgängligt eller saknades helt, 

informationen var inadekvat och resurserna var otillräckliga så ökade närståendes oro över att 

tappa kontroll (Munck et al. 2008). Närstående i studien av Milberg et al. (2012) kunde känna 

en osäkerhet då situationen blev kaotiskt och oförutsägbar, svåra symtom dök upp, då det inte 

fanns någon att vända sig till samt då de blev avvisad och mött av ointresse från personalen då 

hjälp behövdes (Milberg et al. 2012). I dessa situationer beskrev närstående i studien av Muck 

et al. (2008) att de kände sig kraftlösa samt tappade fotfästet och kontrollen över sin 

livssituation. Närstående kände sig odugliga när personen som vårdades palliativt vägrade 

hjälp från utomstående trots att personen hade utvecklat akuta eller svårbehandlade symtom 

(Munck et al. 2008). 

 

Att vara involverad i vården och ta ansvar var enligt studien av Andersson et al. (2010) ett sätt 

att hantera tid och oro men också ett sätt att fortsätta ha kontroll. I studien av Munck et al. 

(2008) beskrev närstående att det var viktigt att behålla någon sorts kontroll i deras annars 

kaotiska och osäkra liv. Detta visade de genom att ta det omfattande ansvaret över hemmet 

och omvårdnaden av personen som vårdades palliativt samt att de försökte vara mentalt 

närvarande dygnet runt (Munck et al. 2008). För att behålla kontrollen över sin delaktighet 
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försökte närstående i studien av Proot et al. (2003) att sätta sina egna begränsningar om vad 

de vill och inte vill göra. I studien av Munck et al. (2008) beskrevs att delaktighet gav 

närstående tillfredsställelse och säkerhet samt att de framstod som starka individer som 

uppmuntrade och stöttade personen som vårdades palliativt. Även när närstående blev 

överbelastade så accepterade de bördorna som naturliga eller som en vilja att möta personens 

önskningar eftersom ett deltagande i vården gav närstående en känsla av att ha kontroll 

(Munck et al. 2008). Att behålla kontroll minskade närståendes sårbarhet (Proot et al. 2003). 

 

3.5 Bemötande 

3.5.1 Negativt bemötande  

I Eriksson och Lauris studie (2000) framkom det att 96 % (N=168) av närstående sällan eller 

aldrig blev tillfrågad av personalen om de ville prata om sina egna känslor och upplevelser 

samt att de hade begränsad möjlighet att prata om sin egen situation (Eriksson & Lauri 2000). 

I studien av Stoltz et al. (2006) beskrev sjuksköterskorna att de ibland upplevde att närstående 

var i större behov av att uttrycka sina känslor och problem än personen som vårdades 

palliativt (Stoltz et al. 2006). Närstående som inte kände sig bekväma i situationen kände en 

viss rädsla för att fråga om hjälp (Stajduhar et al. 2011). I vissa situationer kände närstående i 

studierna att personalen inte ansåg att situationen var så allvarlig som den var och närstående 

tvingades upprepade gånger kontakta och övertyga personalen om behovet av professionell 

hjälp. Detta gav en känsla av att vara ignorerad av personalen vilket försvårade 

kommunikationen mellan parterna samt att närstående kände sig hjälplösa, underlägsna och 

inte tagna på allvar (Andershed & Werkander-Harstäde 2007, Andersson et al. 2010).  

 

3.5.2 Positivt bemötande 

Det var viktigt att personalen talade direkt med närstående samt bekräftade dem (Stajduhar et 

al. 2011). I studien av Andersson et al. (2010) beskrevs att grundläggande saker som vänligt 

mottagande, bli bekräftad som person och i sina val, lyssnad på samt att få uppmärksamhet av 

andra om sin situation bekräftade och stärkte närstående och gjorde att de kunde uthärda 

situationen (Andersson et al. 2010). Några faktorer som nämndes i studien av Rollison och 

Carlsson (2002) angående positiva attityder och sätt var att personalen var vänlig, grundlig i 

sitt arbete och fokuserad under besöken (Rollison & Carlsson 2002). Att personalen tog sig tid 

att prata uppskattades av närstående (Eriksson & Lauri 2000, Rollison & Carlsson 2002, 

Stajduhar et al. 2011) samt då personalen kom till personen som vårdades palliativts bostad 

med kort varsel oavsett tid på dygnet och gav den vård som behövdes vilket gav närstående en 
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känsla av trygghet (Rollison & Carlsson 2002, Stajduhar et al. 2011). De flesta närstående i 

studien av Stajduhar et al. (2011) värderade beteenden som reflekterade på en personlig 

relation som exempelvis ögonkontakt, leenden, ha en engagerad hållning eller uppförande, 

tala i en personlig ton, skämta och skratta samt att de ”checkar av” med närstående. När 

personalen erbjöd personlig vård, bekräftelse och socialisering såg närstående dem som 

vänner eller familj vilket uppskattades.  Under dessa omständigheter kände närstående att 

någon brydde sig om dem och respekterade dem (Stajduhar et al. 2011). Över 70 % (N=168) 

betraktade accepterande, en säker miljö att diskutera i samt att någon lyssnade på all deras oro 

som viktigt (Eriksson & Lauri 2000). 

 

3.6 Redovisning av den metodologiska aspekten design  

Av de 13 valda artiklarna som inkluderades i studien var nio av dem intervjuer, två var 

enkäter och två var sekundära analyser av tidigare studiers intervjuer.  

Samtliga inkluderade artiklar presenteras utförligt i tabell 2 och 3 (se bilaga 1 och 2). 

 

I tre av artiklarna (Skilbeck et al. 2005, Andersson et al. 2010, Milberg et al. 2011) användes 

en undersökande design och syftet var att undersöka erfarenheter, underliggande betydelser, 

förväntningar och upplevelser. Två av artiklarna (Eriksson & Lauri 2000, Stajduhar et al. 

2010) använde sig av en beskrivande design och Eriksson och Lauri (2000) hade som syfte att 

beskriva medan Stajduhar et al. (2010) gjorde en sekundär analys från en studie vars syfte var 

att beskriva. Två av artiklarna (Andershed & Werkander-Harstäde 2007, Munck et al. 2008) 

använde sig av en beskrivande och undersökande design och Andershed & Werkander-

Harstäde (2007) hade som syfte att beskriva och undersöka medan Munck et al. (2008) endast 

ville beskriva. Stoltz et al. (2006) använde sig av en fenomenologisk hermeneutisk design och 

hade som syfte att belysa innebörden av sjuksköterskors erfarenheter. Brobäck och Berterö 

(2003) använde sig också av en fenomenologisk design och syftet var att beskriva 

upplevelser. Rollison och Carlsson (2002) använde sig av en kohortstudie som sin design och 

deras syfte var att utvärdera upplevelser. Brazil et al. (2003) använde sig av en retrospektiv 

kohortstudie och hade som syfte att beskriva vilken assistans personer som vårdas palliativt 

var i behov av i hemmet samt identifiera faktorer associerade med påfrestningar. Proot et al. 

(2003) använde sig av grounded theory och hade som syfte att utforska upplevelser, behov av 

hemsjukvård och vilka vårdtjänster de fick. I en av studierna av Stajduhar et al. (2011) var 

designen inte tydligt angiven men de hade som syfte att förstå sammanhang. 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Närståendes engagemang i personen som vårdades palliativt begränsade bland annat deras 

frihet och aktiviteter. De var närvarande dygnet runt i hemmet och de förväntades att anpassa 

sig till förändringarna. Stöd som hjälpmedel, emotionellt stöd, avlösning under några timmar 

samt hjälp under natten kunde lindra vårdtyngden och underlätta för närstående. Stödet från 

hälso- och sjukvårdspersonalen beskrevs både som svagt och som tillfredställande. Det 

emotionella stödet beskrevs som otillräckligt och gavs sällan. Närstående som kände sig som 

en del av vårdteamet uppgav en känsla av delaktighet. En involvering i vården samt i 

beslutsfattandet var starkt stödjande för närstående. Relevant information kunde minska 

vårdtyngden, känslor av rädsla, osäkerhet och ensamhet samt ge realistiskt hopp och 

underlätta till att behålla kontroll. Dock ansåg närstående att det ofta saknades information 

eller att den information de fick var motstridig och bristfällig. Att behålla kontroll var ett 

behov närstående hade och delaktighet samt information var två viktiga aspekter som 

underlättade. Det var lätt för närstående att förlora kontrollen då det professionella stödet inte 

var tillgängligt eller saknades helt, om informationen var inadekvat eller om resurserna var 

otillräckliga. Det var viktigt att personalen såg närstående, talade direkt med och bekräftade 

dem, tog sig tid att prata samt var tillgängliga dygnet runt. 

 

Ariklarna använde sig av en beskrivande design och syfte, undersökande design och syfte, 

fenomonologisk design med syfte att belysa och beskriva, kohortstudie för att utvärdera, 

beskriva samt identifiera och grounded theory för att utforska. En artikel angav inte tydligt 

designen men syftet var att förstå sammanhang. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Fysiska och psykiska aspekter 

I föreliggande studier framkom att närståendes engagemang i personen som vårdades 

palliativt inskränkte på deras egen frihet, aktivitetsmönster och vanor samt att de begränsades 

till hemmet (Brobäck & Berterö 2003, Proot et al. 2003, Skilbeck et al. 2005, Munck et al. 

2008, Andersson et al. 2010). En bidragande orsak till detta anser författarna beror på att 

närstående, i likhet med vad litteraturen visade, var närvarande dygnet runt (Brobäck & 

Berterö 2003, Munck et al. 2008). För att hjälpa närstående till ett friare liv och chans att orka 

med påfrestningarna som exempelvis en aktivitetsbegränsning kan innebära så anser 
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författarna, i likhet Proot et al. (2003), att stöd som hjälpmedel och avlösning har en stor 

inverkan till att underlätta för närstående. Att få avlösning ett par timmar under dagen eller på 

natten kan göra att närstående får en möjlighet att samla kraft vilket gör att de orkar mer. 

Detta tycker författarna är viktigt eftersom närstående behöver tid för sig själva för att orka 

göra mer än de vardagliga sakerna med personen som vårdades palliativt.  

 

I flera av de granskade artiklarna framkom att närstående blev fysiskt och psykiskt utmattade 

och de ansåg att deras egen hälsa blev lidande då de hjälpte till med omvårdnaden (Brazil et 

al. 2003, Proot et al. 2003, Skilbeck et al. 2005, Stajduhar et. al 2010). Om närstående väljer 

att vara delaktig i omvårdnaden så anser författarna att det är personalens ansvar att 

tillhandahålla stöd som hjälper närstående att undvika att deras hälsa blir lidande. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) är Stöd till närstående en av de fyra hörnstenarna som ingår i den 

palliativa vården. Det innebär ett erbjudande för närstående att delta i vården samt erbjudande 

om stöd. Trots det visade många av de granskade studierna på svårigheter för närstående att få 

rätt sorts stöd och att stödet ofta var bristfälligt (Brobäck & Berterö 2003, Proot et al. 2003, 

Andersson et al. 2010). I två av studierna, studien av Munck et al. (2003) samt studien av 

Rollison och Carlsson (2002) visade det sig däremot att närstående kände sig till freds och 

nöjda med stödet de hade fått. Vad de olika resultaten beror på vet inte författarna då de inte 

kan se något specifikt som skiljer studierna och dess resultat ifrån varandra. Fyra av dessa 

studier var forskning gjord i Sverige men visade ändå olika resultat (Rollison & Carlsson 

2002, Brobäck & Berterö 2003, Munck et al. 2003, Andersson et al. 2010). Socialstyrelsen 

(2012) skriver att kvalitén på den palliativa vården skiljer sig över landet och författarna anser 

att det kan vara orsaken till resultaten då de fyra svenska studierna var gjorda i olika områden 

i mellersta och södra Sverige.  

 

I likhet med Proot et al. (2003) så menar författarna att det är viktigt med emotionellt stöd för 

att minska rädsla, ensamhet och osäkerhet. Författarna anser att personalen bör tänka mer på 

att se närståendes behov av emotionellt stöd eftersom närstående i studien av Eriksson och 

Lauri (2000) ansåg att det stödet var viktigt men att nästan hälften inte hade fått något 

emotionellt stöd alls. Att vara observant på behovet av denna form av stöd är enligt författarna 

betydelsefullt för att närstående inte ska bli utbränd eftersom det kan leda till en mer 

ansträngd vårdsituation i hemmet. Att få vårdas i hemmet var enligt Edberg och Wijk (2009) 

en önskan hos många personer som vårdades palliativt men det var inte alltid närstående 

kände sig trygga i en sådan situation vilket personalen måste uppmärksamma (Edberg & Wijk 
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2009). Litteraturen visade att många närstående upplevde krav från både sig själva och 

omgivningen vilket skapade känslor av oro, stress, nedstämdhet och utbrändhet (Brobäck & 

Berterö 2003, Skilbeck et al. 2005, Andershed & Werkander-Harstäde 2007, Stajduhar et al. 

2010). Därför anser författarna att det är viktigt att personalen är uppmärksamma på alla krav 

som kan finnas runt närstående och försöker hjälpa till att underlätta dessa för att kunna stödja 

närstående på ett bra sätt. Att vara stödjande utifrån sjuksköterskans perspektiv handlade 

enligt Stoltz et al. (2006) om att skapa goda förutsättningar för de närstående så att de kunde 

känna sig trygga och säkra. I studien av Stajduhar et al. (2010) där både närstående och 

vårdpersonal ingick, upptäckte några ur vårdpersonalen att servicen som erbjöds inte alltid 

mötte behoven hos familjerna i den palliativa vården. De upptäckte att sjukvården ibland 

tyckte att närstående kunde göra mycket mera än de var kapabla till. Vårdpersonalen menade 

att sjukvården ibland utnyttjade närstående och struntade i att undersöka andra viktiga behov 

som kunde uppkomma i en närståendes liv (Stajduhar et al. 2010). Detta anser författarna än 

en gång visar att personalen måste vara lyhörd och uppmärksam på närståendes situation för 

att kunna ge rätt stöd och hjälp utifrån hur situationen ser ut. 

 

4.2.2 Information som stöd 

Bristande, motstridig och avsaknad av information var en stor faktor av betydelse som tydligt 

framkom i denna litteraturstudie. Närstående som inte fick relevant och tillräcklig information 

upplevde i större utsträckning maktlöshet och missnöje. Edberg och Wijk (2009) beskriver att 

om informationen som ges ska vara till nytta måste den anpassas efter situationen och utgå 

från personens behov vilket kräver en dialog mellan parterna. Författarna anser att det är 

viktigt för personalen att ge anpassad information och inte endast utgå från vad de tycker är 

viktigt att förmedla. Författarna bedömer här att Travelbees teori om mellanmänskliga 

relationer och kommunikation kan vara värd att ha i åtanke. För att ha möjlighet att föra en 

dialog och kunna kommunicera på ett bra sätt behöver parterna enligt Travelbee ha skapat 

någon form av relation (Kirkevold 2000). Författarna menar att en relation behövs för att 

personalen ska kunna läsa av situationen och avgöra vilken information som är nödvändig i 

nuläget och sedan anpassa informationen till detta. Personer som inte får anpassad information 

kan enligt författarna ha svårare att förstå det som sägs vilket kan skapa förvirring och 

missförstånd. Edberg och Wijk (2009) beskrev att relevant information som förmedlades på 

ett bra sätt gav ökad kunskap och delaktighet (Edberg & Wijk 2009). Resultatet av 

föreliggande litteraturstudie visade att då närstående fick informationsrelaterat stöd kunde det 

hjälpa dem att hantera vårdsituationen, vara delaktig i beslut samt känna säkerhet vid palliativ 
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hemsjukvård. Milberg et al. (2012) beskrev att känslan av att känna sig informerad kunde 

vara en hjälp för att kunna förbereda sig både fysiska och psykiskt på vad som kan komma att 

ske. Författarna bedömer att närstående har ett stort behov av information för att kunna 

hantera den nuvarande och den kommande situationen på ett bra sätt. Författarna håller med 

Proot et al. (2003) om att relevant information kan minska vårdtyngden samt underlätta för 

närstående att behålla kontroll över situationen.   

 

4.2.3 Delaktighet  

Resultatet av litteraturstudien visade att då närstående inte fick vara delaktig i vårdteamet 

kunde det leda till missnöje, en känsla av otillräcklighet samt en känsla av ensamhet trots att 

det var många involverade runt familjen. Om närstående istället fick vara en del av teamet 

skapade det en känsla av delaktighet (Brobäck & Berterö 2003, Andersson et al. 2010). Att 

vara involverad i omvårdnaden samt i beslutsfattandet var starkt stödjande för närstående 

(Proot et al. 2003). Författarna anser det som betydelsefullt att närstående får vara delaktiga 

då det är de som oftast känner personen som vårdades palliativt och dess behov bäst vilket 

också litteraturen påpekar. Det är tillsammans med närstående som den palliativa vården kan 

utvecklas och förbättras (Ekström & Schubert 1997) och därför anser författarna att det är 

viktigt att närstående involveras i vården, dock på sina egna villkor. Närstående måste, som 

Proot et al. (2003) samt Edberg och Wijk (2009) också beskriver, få sätta sina egna 

begränsningar om vad de vill och inte vill göra. För att möjliggöra för närstående att vara 

delaktig måste personalen bjuda in och välkomna (Ekström & Schubert 1997, Milberg et al. 

2012) samt guida dem genom olika vårdande uppgifter (Milberg et al. 2012).  

 

Friberg och Öhlén (2009) beskrev att om den palliativa vården ska fungera var det viktigt med 

ett teamarbete där varje person och profession har viktiga uppgifter samt att ett utvecklat 

teamarbete var viktigt för att kunna ge god vård samt stöd till närstående (Friberg & Öhlén 

2009). Att uppmärksamma och hjälpa närstående med deras oro, stress, bekymmer och behov 

är en grundläggande del av vårdteamets uppgifter (Edberg & Wijk 2009). Detta anser 

författarna visar varför det är så viktigt med ett teamarbete inom den palliativa vården. Ett 

team med många olika professioner är grundläggande för att kunna möta olika behov på bästa 

sätt samt kunna ge det stöd som är nödvändigt för stunden. En annan viktigt aspekt för att 

kunna känna sig delaktig i teamet är att kommunikationen mellan parterna sker på ett 

respektfullt och värdigt sätt vilket också Ehrenberg och Wallin (2009) påpekar. Om 
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kommunikationen däremot är bristande så anser författarna att det är svårt att skapa 

delaktighet och anpassa stödinsatserna efter den pågående situationen.  

 

4.2.4 Kontroll 

Kontroll var något som nämndes i flera av de inkluderade artiklarna. Några beskrev hur lätt 

det var att tappa kontrollen och effekterna av att göra det (Proot et al. 2003, Munck et al. 

2008, Milberg et al. 2012). Oron över att förlora kontrollen ökade när stöd inte var tillgängligt 

eller saknades helt, informationen var bristande och resurserna var otillräckliga (Munck et al. 

2008). För att behålla kontrollen försökte närstående vara involverad och ta det omfattande 

ansvaret (Andersson et al. 2010, Milberg et al. 2012). Närstående hade ett behov av att ha 

kontroll och vara medveten om situationen (Brobäck & Berterö 2003) då det hjälper dem att 

minska deras sårbarhet (Proot et al. 2003). Författarna anser att personalen måste hjälpa 

närstående att behålla kontrollen genom att ge information och regelbundet ”checka av” 

situationen för att se vilket behov av stöd som närstående är i behov av just för tillfället för att 

orka med samt kunna behålla kontroll. Behoven ändras över tid och är beroende av hur 

situationen ser ut och hur den troligtvis kommer att utvecklas, detta påtalas även av Ehrenberg 

och Wallin (2010) där det beskrivs hur situationen och belastningen ändras under vårdtiden 

och att detta är något som hela tiden måste uppmärksammas och utvärderas. Även 

Socialstyrelsen (2012) beskriver att behovet av stöd varierar från person till person och kan 

förändras under sjukdomstiden. Därför är det viktigt att sjuksköterskan, som Stoltz et al. 

(2006) beskriver, håller en jämn takt med närstående och personen som vårdas palliativts resa. 

Sjuksköterskorna i studien av Stoltz et al. (2006) beskrev att de hjälpte till när behovet av mer 

assistans ökade och gav närstående förslag på andra stödjande åtgärder som exempelvis 

hemhjälp, stödgrupper, avlastningsvård eller hospice. Att hela tiden utvärdera behovet av stöd 

är enligt författarna en grundläggande uppgift för personalen för att stödet till närstående ska 

bli så optimalt som möjligt. 

 

Att bistå närstående till att behålla en viss kontroll anser författarna kan hjälpa dem att behålla 

en form av värdigheten både i sina liv och i sina hem. Under vårdtiden blir hemmet invaderat 

av både personer och olika hjälpmedel vilket gör att både livet och hemmet blir väldigt olikt 

mot för vad det brukar vara vilket även påtalas av Edberg och Wijk (2009). Om närstående då 

känner att de tappar kontroll finns då enligt författarna en risk att de känner sig förbisedda 

samt uteslutna och då har vården brustit i sitt åtagande att ge stöd till närstående vilket är en 

del i den palliativa vården.  
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4.2.5 Bemötande 

Stoltz et al. (2006) undersökte hur sjuksköterskan kunde stödja närstående och kom fram till 

att sjuksköterskan sätt att vara var viktigt, vilket även Lee et al. (2009) kom fram till. För att 

sjuksköterskan skulle kunna forma en relation med närstående krävdes det att det fanns tid 

och då tiden inte fanns blev inte stödet så optimalt som det hade kunnat vara (Stoltz et al. 

2006). Även författarna anser att tid är något som är väldigt viktigt inom palliativ vård och då 

inte bara tid för personen som vårdades palliativt utan också för närstående vilket också 

litteraturen visade (Eriksson & Lauri 2000, Rollison & Carlsson 2002, Stajduhar et al. 2011). 

Eriksson och Lauri (2000) visade att 96 % (N=168) av närstående sällan eller aldrig blev 

tillfrågade om de ville prata om sina känslor och upplevelser samt att det fanns begränsade 

möjligheter att prata om sin egen situation. Stoltz et al. (2006) beskrev vidare att närstående 

ibland hade ett större behov att uttrycka känslor och problem än personen som vårdades 

palliativt. Att bemötas vänligt och bekräftande samt att någon uppmärksamt lyssnade ansågs 

stärkande av närstående i studien av Andersson et al. (2010). 

 

Ett bra bemötande anser författarna bygger mycket på det som Stajduhar et al. (2011) 

beskriver om beteenden som reflekterar på en personlig relation. För att närstående ska kunna 

få optimalt stöd och ha möjlighet att uttrycka sina känslor, rädslor och önskningar inför den 

situation de befinner sig i anser författarna att de är viktigt med god kommunikation och ett 

bra bemötande från vårdpersonalen. Kommunikation var enligt Travelbee en invecklad 

process där det behövs kunskap om och förmåga att kunna använda olika 

kommunikationstekniker, dessutom krävs ett utvecklat sinne för timing, det vill säga valet av 

tidpunkt och valet av teknik. Kommunikation är en ömsesidig process mellan parter och ett av 

sjuksköterskans viktigaste redskap i omvårdnaden. Det är ett pågående utbyte av verbal och 

icke-verbal information där syftet är att lära känna varandra för att skapa en mellanmänsklig 

relation (Kirkevold 2000). Sjuksköterskorna i studien av Stoltz et al. (2006) beskrev att det 

var grundläggande att skapa en relation och lära känna närstående innan de kunde uppleva 

närstående som tillgängliga och redo att öppna sig själva, känna sig säkra att ställa frågor som 

rörde personliga saker samt lita på sjuksköterskan. Att vara stödjande utifrån sjuksköterskans 

perspektiv handlade om att skapa goda förutsättningar för närstående och att investera i 

relationen med dem så att de kunde känna sig trygga och säkra i omvårdnaden samt att stöd 

skapades under tid då sjuksköterskan och närstående lärde känna varandra (Stoltz et al. 2006). 

Författarna anser att det är viktigt att vid bemötande av närstående skapa någon sorts relation 
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vilket kan leda till att de vågar öppna upp sig och be om det stöd de är i behov av. Även i en 

studie av Lee et al. (2009) där man tittade på relationen mellan sjukvårdspersonal och 

patienter, visade det sig hur viktigt det var för personalen att skapa en relation för att parterna 

skulle kunna lita på varandra och våga uttrycka sina rädslor och önskningar (Lee et al. 2009). 

 

4.2.6 Den metodologiska aspekten design 

Författarna anser att 11 av de inkluderade artiklarnas design och syfte var relevant i 

förhållande till varandra då de gjorde det som de syftade till att göra i studierna (Eriksson & 

Lauri 2000, Rollison & Carlsson 2002, Brazil et al. 2003, Brobäck & Berterö 2003, Skilbeck 

et al. 2005, Stoltz et al. 2006, Andershed & Werkander-Harstäde 2007, Munck et al. 2008, 

Andersson et al. 2010, Stajduhar et al. 2010, Milberg et al. 2011). En av artiklarna (Proot et 

al. 2003) använde sig av grounded theory som design och hade som syfte att utforska 

upplevelser, behov av hemsjukvård och vilka vårdtjänster familjerna fick. Författarna ansåg 

sig inte ha tillräcklig kunskap om grounded theory för att ha möjlighet att avgöra om den 

designen var relevant för deras syfte. I en av artiklarna (Stajduhar et al. 2011) var designen 

inte tydligt angiven vilket kan vara en nackdel eftersom läsaren då kan få svårt att veta vilket 

upplägg författarna har använt sig av. Det var enligt Forsberg och Wengström (2013) viktigt 

att förstå vilken design som har använts för att kunna tolka och tillgodogöra sig artikelns 

resultat.  

 

4.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie med deskriptiv design valdes vid detta arbete eftersom syftet var att 

beskriva hur närstående påverkades av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande samt 

beskriva deras behov av stöd vid palliativ vård. I huvudsak valdes därigenom kvalitativa 

artiklar eftersom artiklar med kvalitativ ansats anses vara den lämpligast metod att använda då 

man vill beskriva, förklara, tolka samt förstå ett fenomen (Polit & Beck 2008). En kvalitativ 

ansats är enligt författarna en styrka i studier som har som syfte att beskriva upplevelser då 

man får en djupare insikt i hur olika individer upplever ett fenomen då de kan tala fritt istället 

för att svara på ett frågeformulär där det endast finns färdiga svarsalternativ.  

 

Sökningen av artiklar genomfördes i april 2013. Då arbetet påbörjades i augusti 2013 är 

författarna medvetna om att nyare forskning inom området kan ha fallit bort. Författarna valde 

ett tidsintervall på 13 år. En tidigare sökning gjordes på ett snävare tidsintervall men utfallet 

blev då inte tillräckligt stort därför utökades sökningen till år 2000. Då många av de 
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granskade artiklarna kommit till liknande slutsatser ansåg författarna att detta inte nämnvärt 

påverkat resultatet i denna studie. Svagheter i denna studie kan finnas då författarna under 

litteratursökningen inte fick tillgång till ett antal studier som kunde vara av betydelse för 

resultatet. Orsaken till detta var att studierna inte fanns i fulltext i de sökta databaserna eller 

inte fritt tillgängliga för författarna att läsa. Vidare hade resultatet kunnat bli ett annat om 

andra databaser använts under sökningen då Academic Search Elit är en databas med bred 

ämnestäckning. Om en annan mera omvårdnadsinriktad databas använts finns möjligheten att 

utfallet av artiklar blivit ett annat. Dock användes även databasen PubMed som är en stor 

internationell medicinsk och omvårdnadsbaserad databas. De flesta av artiklarna som använts 

i litteraturstudien kommer därför av förklarliga skäl ifrån denna databas. I sökarbetet av 

artiklar användes sökord som ansågs vara relevanta för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa presenteras i tabell 1 Artikelsökning, tillsammans med vilka av 

sökorden som var vedertagna MeSH-termer. Då ordet bemötande inte fanns som MeSH-term 

valdes istället ordet meeting, det kan ha bidragit till ett sämre urval av relevanta artiklar än om 

författarna valt treatment, encountering eller refutation som sökord. Även begreppet 

närstående var svårt att söka på då författarna inte fann någon bra engelsk översättning som 

helt överensstämde med det svenska begreppet. Därför valdes sökorden family och next of kin. 

Författarna är medvetna om att tidigare studier som baserats på andra delar av begreppet 

närstående, som exempelvis goda vänner, grannar eller andra personer ur vårdtagarens 

närmaste sociala nätverk, kan ha fallit bort. 

 

Geografiskt var den största delen av de granskade studierna (7 av 13) gjorda i Sverige och det 

kan möjligtvis ha en påverkan på resultatet och kan göra det svårare att generalisera det som 

framkommit. Då majoriteten av studierna var från ett land visar det inte på ett bra sätt hur 

bemötandet av och stödet till närstående ser ut i världen då författarna anser att vården inte ser 

lika ut i alla länder. 

 

Då syftet med studien var att beskriva hur närstående påverkades av hälso- och sjukvårdens 

bemötande samt vilket behov av stöd närstående har exkluderades en stor mängd artiklar som 

var skrivna ur ett patientperspektiv. De exkluderade artiklarna hade möjligtvis kunnat ge mera 

information och förståelse om vad som kan påverka fenomenet bemötande. I de artiklar 

författarna fann bedrevs den palliativa vården i hemmet, på hospice och på vanliga 

vårdavdelningar vilket kan ge ett resultat som inte är samstämmigt. På en vårdavdelning har 

personalen kanske inte erfarenheten eller utbildningen som författarna anser krävs, för att på 
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bästa sätt ha möjlighet att ta hand om närstående till personer som vårdas palliativt, som ett 

palliativt team har.  

 

Då de inkluderade artiklarna var skrivna på engelska, som inte är författarnas modersmål, är 

författarna medvetna om att det kan ha förekommit fel i översättningen och tolkningen av 

texten.  

 

4.4 Allmän diskussion 

Resultatet av litteraturstudien anser författarna kan sammanfattas utifrån Andershed och 

Ternestedts (2001) beskrivning av närståendes behov som de sammanfattade i ”att veta, att 

vara och att göra”. Vad dessa kategorier innefattade var individuellt och berodde på vart 

personen som vårdades palliativt befann sig (Andershed & Ternestedt 2001). Edberg och 

Wijk (2009) beskrev vidare dessa kategorier och dess innehåll: Att veta handlade om att ha 

information och kunskap samt att personalen och närstående återkommande samtalade om 

den pågående situationen. Att vara innebar att personalen hjälpte närstående att vara nära 

personen som vårdades palliativt och visade att närstående var välkomna och inte till besvär. 

Det innefattade även att personalen samtalade och var stödjande genom att fråga efter 

önskemål och funderingar samt erbjöd avlösning. Att göra kunde innefatta allt från att 

närstående endast satt bredvid och höll personen som vårdades palliativt i handen till att 

närstående ansvarade för hela omvårdnaden. Det var viktigt att närstående fick vara delaktig i 

den utsträckning de önskade (Edberg & Wijk 2009). Författarna tycker att detta är en bra 

översiktsbeskrivning av närståendes behov. Då palliativ vård inte kommer att försvinna och 

närstående kommer att ha dessa behov även i framtiden så är det viktigt att hälso- och 

sjuvårdspersonal blir medveten om detta för att på bästa sätt kunna stödja och hjälpa 

närstående.    

 

Sundström och Malmberg (2006) beskrev att mellan 10-20 % av befolkningen gav omvårdnad 

i någon utsträckning varav ungefär 7 % gav mer omfattande omvårdnad som innehöll dagliga 

insatser och personlig omvårdnad. Enligt Sundström och Malmberg (2006) samt Ehrenberg 

och Wallin (2009) finns tecken på att dessa siffror och närståendes insatser kommer att öka i 

framtiden. Med ett stigande vårdbehov kommer förmodligen även behovet av stödjande 

åtgärder till närstående att öka. Av denna orsak anser författarna att det är viktigt för 

kommuner och landsting samt socialtjänsten att veta detta då deras personal i högre 

utsträckning i framtiden kommer att behöva stödja, instruera och utbilda närstående i att 
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själva utföra omvårdnaden, vilket även nämns av Ehrenberg och Wallin (2009). Författarna 

anser att det kommer att leda till högre krav på personalens sätt att utbilda. Detta kommer i sin 

tur att öka kraven på högskolorna och universitetens utbildningar om bland annat bemötande, 

kommunikation och hur man undervisar närstående och patienter vilket också Friberg och 

Öhlén (2009) beskriver. 

 

Att ge omvårdnad och stöd till personer som vårdas palliativt samt till närstående anser 

författarna ställer höga krav på vårdpersonalen. Edberg och Wijk (2009) beskrev att palliativ 

omvårdnad kräver hög kompetens hos sjuksköterskan som behöver intresse och erfarenhet 

samt ständigt reflekterar och söker ny kunskap (Edberg & Wijk 2009). Sjuksköterskan 

beskrivs få en mer central roll i samarbetet mellan närstående och hälso- och sjukvården 

vilket kan ha betydelse för vårdutvecklingen då närståendes situation och olika perspektiv 

lyfts fram (Ehrenberg & Wallin 2009). Socialstyrelsen (2007) beskriver att personalen inte 

bara bör ha kunskap om hur närståendes situation kan se ut utan bör även känna till de olika 

formerna av stöd som finns tillgängligt samt ha kunskap att motivera närstående att söka stöd. 

 

4.5 Slutsats  

Närstående har ett behov av stöd genom delaktighet, information och kontroll under 

vårdtiden. Ett positivt och stödjande bemötande från hälso- och sjukvårdpersonalen kan stärka 

närstående. Med utgångspunkt från den inkluderade litteraturen anser författarna att det 

saknas forskning om stöd som närstående får samt upplever sig vara i behov av efter att 

personen som vårdades palliativt har avlidit. Litteraturen visade att det var viktigt att erbjuda 

stöd även efter dödsfallet men visade inte vilket stöd som erbjöds. Författarna anser att vidare 

forskning om detta bör göras då den palliativa vården innefattar att ge stöd till närstående 

även efter dödsfallet.  
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Bilaga 1.  

Tabell 2. Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Design  Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Andershed B. & 

Werkander-Harstäde 

C. (2007) Sverige 

Next of kin’s 

feelings of guilt and 

shame in end-of-

life care. 

Beskrivande och 

undersökande design.  

Närstående till allvarligt sjuka 

och döende personer i en sen 

palliativ fas. Vissa personer 

hade intervjuats flera gånger, 

totalt 47 intervjuer. 

 

Datainsamling genom en 

sekundär analys av en 

tidigare studies intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Andersson M., 

Ekwall AK., 

Hallberg IR. & 

Edberg A-K. (2010) 

Sverige 

The experience of 

being next of kin to 

an older person in 

the last phase of 

life. 

Undersökande 

design.  

Närstående till personer över 

75 år som nyligen hade avlidit 

och hade fått hjälp/vård från 

kommunen i det palliativa 

skedet. (N=17) elva kvinnor 

och sex män. 

 

Intervjuer som 

genomfördes som 

konversationer. 

Intervjuerna 

analyserades genom 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Brazil K., Bédard 

M., Willison K. & 

Hode M. (2003) 

Kanada 

 

Caregiving and its 

impact on families 

of terminally ill. 

En retrospektiv 

kohortstudie. 

Närståendevårdare vars 

vårdtagare hade avlidit innan 

intervjun. (N=151) 

Telefonintervjuer. Univariat oddskvot 

(OR) samt medel och 

frekvens. 

Brobäck G. & 

Berterö C. (2003) 

Sverige 

How next of kin 

experience 

palliative care of 

relatives at home. 

 

Fenomenologisk 

design.  

Närstående till personer med 

cancer som vårdades palliativt 

i hemmet. (N=6) Fyra kvinnor 

och två män. 

Intervjuer. Fenomenologisk metod 

utifrån Giorgis metod. 

Eriksson E. & Lauri 

S. (2000) Finland 

Informational and 

emotionell support 

for cancer patients’ 

relatives. 

Beskrivande design.  Närstående till patienter från 

en onkologisk avdelning. 

(N=168)  

Datainsamling genom en 

enkät som utvecklades av 

författarna till artikeln. 

Enkätens validitet och 

reabilitet testades och 

godkändes.   

Icke-parametriskt test. 

För att testa signifikanta 

skillnader användes 

Wilcoxon´s test. För att 

se samband användes 

Mann-Whitney U-test 

eller Kruskal-Wallis 

test. 
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Milberg A., 

Wåhlberg R., 

Jakobsson M., 

Olsson E-C., Olsson 

M. & Fredrichsen M. 

(2012) Sverige 

What is a ’secure 

base’ when death is 

approaching? A 

study applying 

attachment theory 

to adult patients’ 

and family 

members’ 

experience of 

palliative home 

care. 

 

 

Undersökande 

design.  

Patienter (N=12) och 

närstående (N=14) 

Datainsamling genom 

intervjuer. 

Deduktiv kvalitativ 

innehållsanalys  

Munck B., Fridlund 

B. & Mårtensson J. 

(2008) Sverige 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative home 

care – from control 

to loss of control. 

 

Explorativ och 

beskrivande design.  

Närstående till personer som 

var inskrivna i den palliativa 

hemsjukvården och som deltog 

i vården (N=9) 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Proot IM., Abu-Saad 

HH., Crebolder 

HFJM., Goldsteen 

M., Luker KA. & 

Widdershover GAM. 

(2003) 

Nederländerna 

 

 

Vulnerability of 

family caregivers in 

terminal palliative 

care at home; 

balancing between 

burden and 

capacity. 

 

Grounded theory.  Närstående som vårdade 

palliativa personer i hemmet. 

(N=13) elva kvinnor och två 

män. 

Intervjuer. Analys genom en 

konstant komparativ 

metod utifrån grounded 

theory. 

Rollison B. & 

Carlsson M. (2002) 

Sverige 

Evaluation of 

advanced home 

care (AHC). The 

next-of-kin’s 

experiences. 

 

 

Kohortstudie.  Närstående till personer som 

vårdades hemma med hjälp 

från avancerad hemsjukvård 

(N=82) 

Datainsamling genom en 

enkät med öppna och fasta 

svarsalternativ. 

Mann-Whitney U-test 

samt Speraman’s rank 

test. Kvalitativ 

innehållsanalys av de 

öppna svarsalternativen 
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Skilbeck JK., Payne 

SA., Ingleton MC., 

Nolan M., Carey I. 

& Hanson A. (2005) 

England 

An exploration of 

family carers’ 

experience of 

respite services in 

one specialist 

palliative care unit. 

 

En prospektiv 

undersökande design.  

Närstående till personer som 

blivit inskriven på hospice för 

avlastningsvård (N=25) 17 

män och åtta kvinnor. 

Datainsamling genom 

semistrukturerade 

intervjuer över telefon och 

genom möten.   

Kvalitativ 

innehållsanalys utifrån 

en komparativ metod. 

Stajduhar KI., Funk 

L., Cohen SR., 

Williams A., 

Bidgood D., Allan 

D., Norgrove LN. & 

Heyland D. (2011) 

Kanada 

Bereaved family 

members’ 

assessment of the 

quality of end-of-

life care: What is 

important? 

Designen är inte 

tydligt angiven.  

Deltagarna rekryterades från 

en större studie som handlade 

om sörjande familjers 

uppfattning av palliativ 

vårdkvalité (N=24) 

Intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Stajduhar KI., 

Martin W. & Cairns 

M. (2010) Kanada 

What makes grief 

difficult? 

Perspectives from 

bereaved family 

caregivers and 

healthcare 

providers of 

advanced cancer 

patients. 

 

Beskrivande design.  Närståendevårdare (N=19) 14 

kvinnor och fem män samt 

hälso- och sjukvårdspersonal 

(N=14) 13 kvinnor och en man 

varav 11 stycken var 

sjuksköterskor och tre var 

rådgivare. 

Datainsamlingen skedde 

genom att författarna 

använde data från en större 

pågående studie och 

gjorde en sekundär analys 

av delar av den studiens 

intervjuer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Stoltz P., Lindholm 

M., Udén G. & 

Willman A. (2006) 

Sverige 

The meaning of 

being supportive 

for family 

caregivers as 

narrated by 

registered nurses 

working in 

palliative 

homecare. 

 

En fenomenologisk-

hermenautisk design.  

Legitimerade sjuksköterskor 

(N=20), varav tre var män. 

Ostrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 
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Bilaga 2. 

Tabell 3. Översiktstabell av titel, syfte och resultat 
Titel Syfte Resultat 

Next of kin’s feelings of 

guilt and shame in end-of-

life care. 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva 

närståendes känslor av skuld och skam relaterade till den 

döende personens situation i den palliativa 

omvårdnaden. 

Resultatet var beskrivet utifrån två huvudkategorier, skuld och 

skam. Under rubriken skuld beskrev närstående att de inte hade 

gjort tillräckligt, inte hade pratat tillräckligt med varandra, att de 

inte hade varit tillsammans under viktiga händelser samt att de inte 

hade gjort rätt saker. Under rubriken skam beskrev närstående 

känslor av underlägsenhet och maktlöshet, skamkänslor åt den 

döende personens vägnar samt att familjekonflikter hade blivit 

synliga. 

 

The experience of being 

next of kin to an older 

person in the last phase of 

life. 

Syftet med studien var att undersöka erfarenheten av att 

vara närstående till en äldre person i den sista delen av 

livet. 

Upplevelsen av att vara närstående kunde beskrivas som att vara en 

tillgiven kompanjon under övergången mot de oundvikliga slutet, 

som omfattade kategorierna: Leva i skuggan av döden, fokusera på 

behoven av personen som vårdades palliativt, göra justeringar i det 

vardagliga livet, känna stort ansvar, kämpa med hälso- och 

sjukvården samt socialtjänsten samt öka i styrka genom stöd. 

 

Caregiving and its impact 

on families of terminally 

ill. 

Syftet var att beskriva vilken typ av assistans personer 

som vårdades palliativt behövde i hemmet samt 

identifiera faktorer associerade med betydande 

påfrestningar på närståendevårdare. 

De flesta närståendevårdare rapporterade att personen krävde 

assistans med sin personliga omvårdnad, speciellt bad, 

mobilisering, påklädning, toalettbesök och assistans till natten. 41 

% av deltagarna svarade att de hade gett någon form av omvårdnad 

under mer än ett år. Deltagarna rapporterade även att de fysiska 

omvårdnadskraven ökade väsentligt under de sista tre månaderna av 

vårdtagarens liv. Då närståendevårdare hjälpte till mer i de dagliga 

aktiviteterna ökar deras vårdbelastning. 

 

How next of kin experience 

palliative care of relatives 

at home. 

 

 

 

Syftet var att identifiera och beskriva närståendes 

upplevelse av palliativ vård i hemmet. 

  

Närståendevårdare hade en rad olika behov som bland annat 

inkluderade information och utbilning om personens sjukdom och 

omvårdnadsbehov samt psykiskt stöd.  Författarna identifierade fem 

teman: Anpassning, medvetenhet, bli uppfattad som en person, 

känslomässiga effekter samt känsla av osäkerhet. Dessa teman 

skapade tillsammans det övergripande temat: En känsla av 

otillräcklighet. 
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Informational and 

emotionell support for 

cancer patients’ relatives. 

Syftet var att beskriva vikten och det faktiska 

mottagandet av känslomässigt och informativt stöd, 

uppfattat av närstående till personer med cancer. 

Resultatet markerade tydligt hur viktigt det var att informera 

närstående om personens sjukdom. Trots detta svarade mindre än en 

tredjedel att det fick mycket information. Närståendes behov av 

känslomässigt stöd var lägre än behovet av information. Endast 

väldigt lite stöd gavs i relation till närståendes behov. 

 

 

What is a ’secure base’ 

when death is 

approaching? A study 

applying attachment theory 

to adult patients’ and 

family members’ 

experience of palliative 

home care. 

Syftet med studien var att använda en anknytningsteori 

som teoretisk referensram för att undersöka patienters 

och anhörigas erfarenheter av vad som utmärker palliativ 

vård i hemmet som en trygg bas och de underliggande 

betydelserna av att ha sådana upplevelser. 

Deltagarna uttryckte relevansen av att känna säkerhet under den 

palliativa hemsjukvården eftersom döden och döendet var hot som 

bidrog till sårbarhet. Palliativ hemsjukvård kunde främja en känsla 

av säkerhet och ge en säker bas. Detta underlättades när deltagarna 

litade på personalen, kände sig erkända som individer och 

välkomna att ta kontakt med teamet då de behövde. Att vara 

bekväm, informerad och ha ett vardagsliv bidrog även till 

uppfattningen av att palliativ hemsjukvård var en säker bas. 

Närstående betonade hur viktigt det var att bli avlösta från ansvar 

som var för tungt. Bakomliggande betydelser för att känna att den 

palliativa hemsjukvården var en säker bas involverar känslan av att 

ha kontroll och inre frid, samt uppfattningen om att trots en 

krävande och förändrad livssituation kunde man delvis fortsätta att 

vara sig själv och ha någonting att hoppas på, även om det inte 

längre var frågan om en bot för den sjuke personen. 

 

 

Next-of-kin caregivers in 

palliative home care – from 

control to loss of control. 

 

Syftet var att beskriva situationer som påverkade 

närståendevårdares förmåga att klara av palliativ vård i 

hemmet. 

Deras resultat beskrevs under två huvudrubriker: Upprätthålla 

kontroll och tappa kontroll. Närstående ville upprätthålla kontrollen 

över sina liv genom att vara tillgänglig dygnet runt, vara stödjande 

och ta fullt ansvar för patientens behov. Närstående tappade 

kontrollen när det professionella stödet saknades. Närstående 

beskrev känslor som otillräcklighet när den psykiska orken inte 

räckte till samt känslan av att vara inkapabel då personen 

försämrades. 

 

 

 



VI 
 

Vulnerability of family 

caregivers in terminal 

palliative care at home; 

balancing between burden 

and capacity. 

Syftet var att utforska närståendevårdares upplevelser, 

deras behov av hemsjukvård och vilka vårdtjänster de 

fick. 

Kärnkategorin i resultatet var sårbarhet. Att vårda palliativa 

personer i hemmet krävde kontinuerlig balansering mellan 

vårdtyngd och copingkapacitet. Om den närstående klarar att 

balansera optimalt berodde på flera olika faktorer som kunde 

påverka personens sårbarhet. Faktorer som kunde öka sårbarheten 

var bl.a. vårdtyngd, aktivitetsbegränsning, rädsla, osäkerhet, 

ensamhet, möte med döden samt brist på emotionell, praktiskt och 

informationsrelaterat stöd. Faktorer som kunde minska personens 

sårbarhet var bl.a. att fortsätta med tidigare aktiviteter, hopp, 

behålla kontroll, tillfredsställelse och gott stöd. 

 

 

 Evaluation of advanced 

home care (AHC). The 

next-of-kin’s experiences. 

Syftet med studien var att utvärdera närståendes 

upplevelser av given information, omvårdnad, 

symtomhantering, vårdgivartyngden och tillfredsställelse 

med sin egen prestation. 

Närstående var generellt mer nöjd med det emotionella stödet och 

omvårdnaden än med given information. Symtomlindringen var 

tillräcklig i de flesta fallen. Närståendes uppfattning av belastning 

bestod av att 45 % kände sig bundna vid hemmet, 26 % kände sig 

isolerade och 51 % rapporterade sömnbrist. I en liknande situation 

så skulle 87 % välja att använda avancerad hemsjukvård igen. 

 

 

An exploration of family 

carers’ experience of 

respite services in one 

specialist palliative care 

unit. 

Syftet var att undersöka närståendevårdares 

förväntningar och upplevelser av avlastningsservice som 

erbjöds av ett hospice 

Resultatet visade att vård av personer med en livsbegränsande 

sjukdom uppfattades som hårt arbete, både fysiskt och psykiskt. 

Avlastningsservice inom slutenvården ansågs viktigt eftersom det 

tillät närståendevårdaren att få en paus från det pågående 

vårdansvaret samt ett tillfälle att få uppleva självständighet. 

Majoriteten kände att förväntningarna av avlastning för dem själva 

uppnåddes. Avlastningsservicen utvärderades väl i relation till: 

omvårdnadsstandarden, alternativa möjligheter som erbjöds, 

atmosfären samt andra vårdhem. 

 

Bereaved family members’ 

assessment of the quality of 

end-of-life care: What is 

important? 

 

Syftet med studien var att förstå sammanhanget av 

sörjande familjemedlemmars uppfattning av vårdkvalité.   

Det var viktigt för patienterna och deras familjer att få lämplig hjälp 

när de var i behov av det, att de fick information om vad som 

pågick, att de behandlades väl samt att de befann sig i en lämplig 

miljö.   



VII 
 

What makes grief difficult? 

Perspectives from bereaved 

family caregivers and 

healthcare providers of 

advanced cancer patients. 

 

Syftet med studien var att rapportera fynd från en 

sekundär analys av kvalitativ data med syfte att beskriva, 

med perspektivet från sörjande närståendevårdare till 

personer med avancerad cancer, deras perspektiv av vad 

som gjorde deras sorg svår. 

Resultatet visade på tre breda områden som gjorde det svårt för 

närståendevårdaren att sörja: Hantera händelser i vardagen, hantera 

utmaningar som var specifika för omvårdnadssituationen samt 

handskas med vårdsystemet.   

The meaning of being 

supportive for family 

caregivers as narrated by 

registered nurses working 

in palliative homecare. 

Syftet var att belysa innebörden av att vara stödjande för 

närstående som vårdade sina anhöriga hemma. 

Resultatet i studien visade två huvudteman: Skapa relation samt att 

behålla vården hemma. För att kunna skapa en god relation var 

tiden en viktig aspekt. Tid krävs för att ha möjlighet att lära känna 

familjen, skapa förtroende och trygghet hos närstående. 

För att ge närstående de bästa förutsättningarna att kunna behålla 

vården hemma ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att få 

närstående att förstå allvaret i situationen samt hur sjukdomen 

kunde komma att utvecklas. Det handlade om att underlätta för 

närstående, skapa balans samt att förbereda för vad som kan komma 

att ske. Detta skedde genom ärliga samtal. 

 

 


