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Abstrakt 

Bakgrund: Närstående till äldre personer tar ofta ansvar för en stor del av hjälpen i 

hemmet. Detta kan medföra en risk för påverkan på hälsan hos den närstående som 

riskerar att drabbas av bland annat stress. Kommunerna är sedan år 2009 skyldiga att 

erbjuda stöd till de närstående. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa 

erfarenhet av stöd för närstående till äldre personer i behov av hemsjukvård.  

Metod: Studien gjordes som en litteraturöversikt utifrån SBU:s riktlinjer. I studien 

ingår 15 artiklar varav 11 kvalitativa och 4 kvantitativa. Resultat: Resultatet visade att 

närstående behövde stöd i form av information och utbildning. De behövde också få 

avlastning i form av växelvård eller avlösning i hemmet. Att få delta i stödgrupper 

tillsammans med andra närstående var uppskattat. IT-stöd kunde användas för att 

både förmedla information och för att delta i stödgrupper. Slutsats: Det borde gå att 

skapa grupper där deltagarna matchar varandra för att optimera nyttan av 

stödgrupper. Om kommunerna använder sig av IT-stöd skulle urvalet till att skapa 

matchade grupper öka.    

 

Nyckelord: eHälsa, hemsjukvård, litteraturöversikt, närstående till äldre personer, 

stödgrupper, växelvård 

 

Abstract 
Motivation: Relatives often take responsibility for a big part of elderly people's 

domestic work. This can put a strain on the health of the relatives and lead to e.g. stress. 

Since 2009, the municipalities are legally required to offer support to relatives. Scope of 

work: The aim of this literature study was to illustrate experiences of support for 

elderly who are in need of health care in their homes. Approach: The literature review 

is made in accordance with the benchmarks issued by SBU. The study is based on 15 

articles; 11 of which are qualitative and 4 have a quantitative approach. 

Results: This study showed that relatives were in need of information and education. 

Furthermore, respite care had to be offered to reduce the work load of the relatives. 

The opportunity to be part of a support group specific to the relative's needs was 

considered valuable. To get access to relevant information and to have the possibility 

of participating in support groups, IT solutions can be of good use. Conclusion: To 

optimize the benefits of support groups, it should be possible to create groups 

consisting of member who share similar experiences of being a relative. IT solutions 

would facilitate the creation of such groups.  

 

Keywords: e-Health, home care, literature review, close relatives to elderly 

people, support groups, respite care. 
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Inledning 

Forskning visar att närstående till sköra äldre personer ofta känner en belastning och 

rädsla över att inte räcka till när denne behöver hjälp i hemmet (Lopez-Hartmann, 

Wens, Verhoeven & Remmen, 2012; Janse, Huijsman, Kuyper & Fabbricotti, 2014). 

Ansvaret för vården av de äldre ligger på kommunerna men närstående tar trots det en 

stor del. I Sverige vårdar 1,3 miljoner människor en äldre person i hemmet och av 

dessa är det ca 900 000 som samtidigt förvärvsarbetar. Närstående som vårdar en äldre 

person riskerar att drabbas av nedsatt hälsa. År 2009 beslutades att närstående som 

vårdar en långvarigt sjuk eller äldre person ska erbjudas stöd från socialnämnden 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 
 

Bakgrund 

Socknarna och senare kommunerna har under en lång period haft huvudansvar för att 

ta hand om gamla och sjuka. Från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet 

placerades de äldre i fattigstugor, senare ålderdomshem. Kommunerna hade krav på 

sig att tillhandahålla ålderdomshem, som vanligtvis höll mycket låg standard vid den 

här perioden (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2011). År 1956 ändrades lagen 

så att åldringsvården skildes från fattigvården. Sedan dess har kvarboendeprincipen 

varit styrande för äldreomsorgen (Dahlrup, 2015). Kvarboendeprincipen innebär att en 

person inte ska vara tvingad att flytta flera gånger på grund av förändrat 

omsorgsbehov (Socialstyrelsen, 2011).  

 

När de äldre valde att bo kvar i hemmet framkom behov av en ny personalkategori; 

hemsamariterna, det vill säga kvinnor som kom och hjälpte till i hemmen. Dessa var 

oftast hemmafruar som ville och kunde arbeta deltid, inget krav på utbildning fanns. I 

slutet av 70-talet var andelen behövande som fick hemtjänst som störst (Dahlrup, 2015). 

År 1992 infördes Ädelreformen som innebar att kommunerna tog över hela ansvaret 

för omsorgen av de äldre. I och med detta ökade även de äldres rätt till inflytande. 
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Möjligheten att bo kvar hemma ökade också i och med att kvarboendeprincipen 

skärptes. Nästan alla som vårdas i hemmen idag har en närstående som hjälper till och 

för det flesta är det en förutsättning för att kunna fortsätta bo hemma (Johansson, Long 

& Parker, 2011).       

 

Efter ädelreformen uppmärksammades anhörigas behov av stöd och 

anhörigkonsulenter inrättades. År 2009 skärptes socialtjänstlagen med innebörden att 

kommunerna blev skyldiga att erbjuda stöd till informella vårdgivare. Bestämmelsen i 

5 kapitel, 10§ Socialtjänstlagen (2001:453) lyder: ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att 

underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder”. Det är varje kommuns skyldighet att informera 

anhöriga om att de har rätt till stöd och kommunens ledning ska sätta upp mål och ta fram 

handlingsplaner för att det ska finnas klara direktiv kring hur lagen ska tillämpas”.  

 

När det gäller forskningen har den mestadels varit inriktad på sammanboende 

närstående till personer med demenssjukdomar (SKL, 2011). Sju år efter att lagen om 

stöd till närstående inrättades finns en studie som visar att endast 25 procent av 

närstående vet att kommunen är skyldiga att erbjuda stöd (Dahlrup, 2015). 

 

       

Vård av närstående  

Närstående som vårdar sina äldre utgörs av dubbelt så många kvinnor som män i 

åldrarna 45-66 år och cirka 30 procent av dessa rapporterar om nedsatt hälsa. 

Förvärvsarbete kan ses som en tillflykt medan några upplever kombinationen av 

omsorgsarbetet och förvärvsarbetet som en belastning. I ovanstående åldersgrupp har 

13 procent av kvinnorna och 8 procent av männen gått ner i arbetstid, gått i pension 

tidigare eller helt slutat arbeta på grund av omsorgsansvaret (Socialstyrelsen, 2014).  
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Närstående som vårdar en äldre i hemmet riskerar sin egen hälsa och belastningen 

ökar när omfattningen av vården ökar. Forskning har visat att det inte är den faktiska 

omsorgen utan den subjektivt upplevda bördan som framförallt orsakar stress hos 

närstående. Det är flera faktorer som bidrar till stress, till exempel vilken relation den 

närstående har med den äldre, könstillhörighet, om osäkerhet och oförutsägbarhet 

finns med i omsorgen, svårigheterna den äldre är drabbad av, omsorgsbehovet den 

äldre har samt om den närstående själv har valt att vårda den äldre (Dahlrup, 2015). 

Förutom stress riskerar den närstående även att drabbas av hjärtproblem, ryggbesvär, 

huvudvärk, störd sömn samt utmattning och isolering till följd av att ha vårdat en 

äldre person i hemmet (Fjelltun, Henriksen, Norberg, Gilje & Norman, 2009).  

 

 

Förekomst av stöd till närstående 

En studie visar att de flesta äldre i Sverige är nöjda med den hjälp kommunen erbjuder 

och föredrar den hjälpen framför hjälp från närstående. Ändå har antalet äldre som får 

hjälp från närstående ökat och nära var fjärde äldreboende har försvunnit under 2000-

talet. Närståendeomsorg utförs vanligen av medelålders män och kvinnor och i den 

gruppen är det fyra av tio personer som ger någon form av omsorg. Exempel på 

omsorg till äldre kan vara hushållsarbete, handla, skjutsa till olika möten, tillsyn och 

känslomässigt stöd, sköta ekonomin, personlig omvårdnad, medicinsk hjälp samt hjälp 

att sköta kontakten med myndigheter och med sjukvård (Szebehely, Ulmanen & Sand, 

2014). Det förekommer att de närstående önskar att kommunen stod för en större del 

av vården och omsorgen kring de äldre. De önskar att kommunen skulle ta 

huvudansvaret för omsorgen men upplever i nuläget att det i första hand är de själva 

som har det ansvaret. Forskningen visar att befolkningsmängden ökar och det är 

främst bland personer som är 80 år och äldre. Dessa personer kommer sannolikt att 

behöva vård vilket medför en ökad kostnad för samhället och kommunerna. Frågan är 

om det kommer att finnas tillräckligt många närstående som är villiga att ge äldre 

personer omsorg i hemmet (Dahlrup, 2015).  
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Familjen 

Definitionen av en familj är enligt Wright, Watson och Bell (2002) de personer som 

familjen själv bestämmer ingår i den. Traditionellt sett har familj, grannar, vänner och 

övriga personer i äldre personers närhet varit betydelsefulla för omsorgen av den äldre. 

För att närstående ska orka ge omsorgen behöver vården uppmärksamma även deras 

behov. Det är billigare för samhället när äldre personer bor kvar hemma jämfört med 

när de flyttar in på ett vård- och omsorgsboende och detta är en av anledningarna till 

att samhället sätter in resurser för att det ska fungera (Johansson, Long & Parker, 2011).  

 

Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad som bygger på systematik benämns familjecentrerad 

omvårdnad och innebär att vårdpersonalen möter familjen som en enhet där alla får 

komma till tals. Detta kan bidra till att familjemedlemmarna bjuds in och tillåts vara 

delaktiga i att identifiera och hitta lösningar på problem, och kunna påverka beslut 

som påverkar familjemedlemmarnas livssituation och hälsa. När detta fungerar skapas 

en vård där allas kompetens och de resurser som finns tas tillvara. Hälsostödjande 

samtal är en omvårdnadsåtgärd i den familjecentrerade omvårdnaden (SSF, 2015; 

Wright, Watson & Bell, 2002 s. 14, 25).  

 

Stöd till närstående 

För närståendes del kommer stödet till största delen från kommunerna och 

frivilligorganisationer som till exempel Röda Korset. Exempel på stöd de närstående 

kan få är växelvård för den äldre. Det vill säga att den äldre växlar mellan att bo i 

hemmet och på ett vårdboende. Avlösning i hemmet är en annan typ av stöd som 

innebär att det kommer en person från sjukvården eller frivilligorganisationen 

och ”byter av” den närstående så att hen kan komma ut några timmar. Det finns även 

dagverksamhet vilket innebär att den äldre personen åker iväg över dagen på 

aktivering. De närstående kan även få stöd i form av terapi, enskilt eller i grupp 
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(Johansson, Long & Parker, 2011).  På senare år har även IT-stöd utvecklats, det kan till 

exempel innebära att närstående får stöd och hjälp av en sjuksköterska eller läkare via 

webkamera (Amilon, Magnusson & Hanson, 2010. Ett problem med stödet till 

närstående är att det inte finns några nationella riktlinjer vilket gör att stödet ser olika 

ut över landet (Johansson, Long & Parker, 2011).  ) 

 

 

 

Problemformulering  

Bördan för de närstående som helt eller delvis vårdar en äldre person i hemmet kan bli 

hög och om den närstående inte längre orkar får det stora konsekvenser för både de 

själva och för den äldre personen. Närstående har ofta en avgörande del i att den äldre 

kan bo kvar i hemmet och inte behöver flytta in på ett äldreboende. Eftersom 

närstående är så betydelsefulla behöver sjuksköterskorna i hemsjukvården 

uppmärksamma deras behov då det även kommer den äldre till godo. Förväntningen 

med denna litteraturstudie var att få ökad kunskap kring vilket behov av stöd 

närstående till äldre med behov av hemsjukvård har. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa erfarenhet av stöd för närstående till 

äldre personer i behov av hemsjukvård.  

 

Metod  

 

Design  

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Metoden valdes eftersom målet med en 

litteraturöversikt är att fånga relevanta studier utifrån frågeställningen. Översikten 

genomfördes utifrån riktlinjer från Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) vilket innebär att först formulera en frågeställning samt bestämma 
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inklusions- och exklusionskriterier. En litteratursökning görs därefter med en första 

grovsållning utifrån titlar följt av abstrakt. De artiklar som inte finns i fulltext beställs. 

De utvalda studierna utifrån grovsållningen granskas med granskningsmallar för både 

relevans och kvalitet för att få ett underlag till litteraturöversikten (SBU, 2014).   

 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var vetenskapliga originalartiklar av hög eller medelhög kvalitet 

enligt SBU:s (2014) riktlinjer. Studierna skulle vara gjorda i Europa eller Kanada. 

Deltagarna i studierna skulle vara närstående till personer över 65 år som behövde 

deras hjälp på grund av sjukdom. Kontexten skulle vara i hemmet, det vill säga i 

ordinärt boende och ej på någon typ av vårdinrättning eller äldreboende. Språket 

skulle vara engelska eller svenska. Abstrakt skulle finnas. De skulle vara publicerade 

de senaste 10 åren. Inkluderade artiklar kunde vara både kvalitativa, kvantitativa eller 

utgå från mixad design. Artiklar som exkluderades innefattade familjer där vården av 

den äldre var mycket specialiserad, t.ex. respiratorbehandling eller dialysbehandling, 

samt studier som inriktade sig på palliativ vård. Artiklar med låg kvalitet enligt 

granskning exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes efter den mall som finns i SBU:s handbok för 

metoder i hälso- och sjukvården (SBU, 2014). Första steget var att göra en testsökning 

för att se om det fanns relevanta studier samt ta del av vilka termer som förekom i titel 

och abstrakt. Utifrån dessa sökningar kontrollerades syfte och frågeställningar 

ytterligare en gång med utgångspunkt på om det var tillräckligt avgränsat eller om det 

behövde förtydligas ytterligare. Testsökningarna gav också en uppfattning om vilket 

antal träffar som kunde förväntas. Litteratursökningarna utfördes i databaserna 

Pubmed och Cinahl. I huvudsökningarna användes först de sökord som skulle ingå var 
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för sig, därefter söktes databaserna igenom genom att kombinera sökorden. Vid 

kombinationer av sökord användes den booelska operatorn AND.  

 

I Pubmed utgjordes sökningarna av både MESH-termer samt i form av frisökning. I 

Cinahl användes headings och frisökning. Operatorn AND användes när samtliga ord 

som ingick i sökningen skulle finnas med i artiklarnas resultat och användes för att 

smalna av sökningen. De sökord som användes i Pubmed var Mesh-termerna frail 

elderly, home nursing, attitudes, social support, family caregivers, needs, home care samt 

frisökning med sökorden informal caregiver support, need of support De sökord som 

användes I Cinahl var headings I form av frail elderly, home nursing och caregivers samt i 

frisökningen med orden support, informal caregiver, family caregivers, home care, needs, 

need for support, social support, Översikt over sökningarna finns i tabell 1, bilaga 1. För 

översikt över sökningar som ej gav relevanta artiklar, se tabell 2 (bilaga 1).  

 

Utifrån rubrik och abstrakt gjordes en första genomgång. De artiklar vars rubrik och 

abstrakt tycktes passa skrevs därefter ut eller beställdes om de inte fanns att tillgå i 

fulltext. Sökningarna pågick fram till att de sökningar som gjordes i stor utsträckning 

innehöll dubbletter av artiklar som redan valts ut. Steg två var att bedöma artiklarnas 

relevans och detta gjordes med hjälp av SBU:s (2014) granskningsmallar för 

relevansbedömning samt kvalitetsgranskning. Artiklarna granskades utifrån denna 

studies inklusionskriterier, exklusionskriterier och syfte samt med mallen för relevans 

och om de ansågs relevanta bedömdes kvalité. 

 

SBU har utvecklat granskningsmallar för bedömning av kvalitet. Dessa mallar fungerar 

som checklistor och innehåller frågor som påverkar studiernas tillförlitlighet. För att en 

studie ska bedömas ha hög kvalitet bör så många frågor som möjligt vara besvarade 

med ja, det kan dock vara svårt att besvara frågorna i praktiken eftersom 

informationen kan vara otydlig. Den eller de som ska använda mallarna bör av den 
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anledningen öva på att använda dem för att reda ut hur frågor ska tolkas samt om det 

finns några oklarheter. Innan granskningen börjar bör mallarna anpassas genom att 

forskarna sätter upp riktlinjer för vad som är betydelsefullt för kvaliteten i just den 

kommande granskningen. En granskningsmall är enbart ett stöd för att bedöma 

studiernas kvalitet (SBU, 2014). 

 

För att en studie skulle bedömas ha hög kvalitet enligt SBU ska sammanhanget 

(kontexten) vara tydlig, metoden utförligt och tydligt beskriven samt systematiskt 

gjord. Studierna skulle även vara jämförda med tidigare forskning och i diskussionen 

skulle tillförlitligheten diskuteras. De studier som inte bedömdes ha hög eller 

medelhög kvalitet eller av annan orsak inte passade exkluderades från studien. Tabell 

över granskade artiklar finns i bilaga 2, tabell 3.  

 

Analys 

Analysen genomfördes utifrån Fribergs beskrivning av analys vid litteraturöversikter. 

Efter att studierna som ska ingå i litteraturöversikten är utvalda och kvalitetsgranskade 

startar analysen. Arbetet går från helhet till delar till helhet. Helheten är de valda 

artiklarna. Delarna är alla inkluderade artiklars resultat som är sorterade för att finna 

bärande aspekter. Den nya helheten är resultatet, alltså alla inkluderade artiklars 

resultat (Friberg, 2012). 

 

Efter att de kvalitativa studierna lästs igenom flera gånger framkom olika 

huvudområden. Samtliga artiklars resultat lästes då igenom ytterligare en gång och all 

text som omfattade huvudområdena färgmarkerades, kopierades och klistrades in i ett 

nytt dokument. Initialt framkom 4 huvudområden med de preliminära namnen 

information/undervisning, avlösning/växelvård, känslomässigt stöd och teknik/it-

lösningar. De olika huvudområdena granskades därefter ytterligare en gång genom att 

materialet lästes igenom flera gånger. Denna gång var alltså allt som handlade om 

huvudområdet samlat i ett nytt dokument. Utifrån detta kunde underkategorier ses 
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och skillnader och likheter blev tydligare. Utifrån underkategorierna lästes 

dokumentet med urklipp från artiklarna igenom ytterligare en gång för att fånga allt 

som var av intresse utifrån underkategorierna. Därefter började sammanställningen till 

ett resultat. Under arbetets gång lästes dokumenten med urklippen från artiklarna 

igenom ytterligare ett flertal gånger. Det var endast de kvalitativa artiklarna som 

analyserades på detta sätt.  Analysen resulterade i 4 huvudområden och 8 

underkategorier. De kvantitativa artiklarna granskades därefter med utgångspunkt på 

det preliminära resultatet och likheter eller motsägelser söktes som stöd för resultatet. 

Det slutgiltiga materialet blev totalt 15 artiklar varav 11 var kvalitativa och 4 var 

kvantitativa. 

 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter bör beaktas i alla skeden av arbetet. Etiska aspekter i sjukvården 

handlar i första hand om vad som skadar eller gagnar den enskilda patienten. Även 

frågor som rör patientens integritet och autonomi samt jämlikhet i vården är viktiga att 

belysa. Deltagarna i inkluderade studier ska ha fått adekvat information och gett sitt 

samtycke. En etisk kommitté ska även ha granskat och godkänt studien (SBU, 2014). 

Samtliga studier som ingår är etiskt granskade och godkända. Även resultat som ej 

överensstämmer med författarens åsikt presenteras i litteraturöversikten. Egna 

tolkningar och tidigare erfarenheter kan spela in vid analys.  Även artiklarna som ingår 

i bakgrunden ger en viss förförståelse som kan påverka resultatet. Författaren har tagit 

hänsyn till detta och objektivitet har eftersträvats. Samtliga artiklar är skrivna på 

engelska och vid översättning är det möjligt att texten feltolkas men vid oklarheter har 

lexikon använts. 
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Resultat  
Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och åtta subkategorier (Figur 1). 

Huvudkategori  Subkategori 

Att vara beroende av avlösning och växelvård  Närståendes upplevelser 

 Innebörd av god vård vid avlastning 

 Kritik mot växelvård och avlösning 
Närståendes behov av information och kunskap  Vårdens organisation 

 Betydelse av tidpunkt och innehåll 

Olika former av stöd  Stödgrupper 

 Stöd från vårdpersonal 

Tekniskt stöd  Robotar 

 Informationstekniskt stöd 

Figur 1. Översikt av huvudkategorier och subkategorier  

Att vara beroende av avlösning och växelvård  

Närståendes upplevelser 

Närstående har i flera studier påpekat att växelvården den äldre får var helt avgörande 

för att de ska orka fortsätta hjälpa den äldre i hemmet, framförallt över längre perioder 

(Fjelltun, Henriksen, Norberg, Gilje & Normann, 2009; Greenwood, Habibi & 

Mackenzie, 2012; Salin & Åstedt-Kurki, 2007).  

”I would just say – given me my life back and maintained my sanity. Because you need that out 

time, ypu really do. Yeah otherwise I would just explode” (Greenwood, Habibi & Mackenzie, 

2012. s . 6)   

Några närstående har beskrivit en lättnad över att få avlastning, andra känner dåligt 

samvete och försöker försvara valet att skicka iväg den äldre personen på avlastning 

inför sig själv (Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012; Rodger, Neill &Nugent, 2015; 

Salin & Päivi-Åstedt, 2007). I en studie med 143 deltagare upplevde 95 procent av 

makorna, 76 procent av döttrarna och 73 procent av sönerna sig stärkta av växelvården 

(Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2009). 
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Det finns det som tyder på att närstående riskerar att förlora sin roll som dotter, fru, 

make son etcetera när de går in i vårdarrollen. Därför kan det vara en lättnad att endast 

vara närstående under perioder den äldre får hjälpen av någon annan (Rodger, O Neill 

& Nugent, 2015). Om de närstående kan få hjälp av familjemedlemmar eller vänner 

som avlastar i vardagen uppskattas detta (Rodger, O Neill & Nugent, 2015; Cecil, 

Thompson, Parahoo & McCaughan, 2012).     

 

Närstående har beskrivit att den egna hälsan och de egna behoven lätt blir åsidosatta 

när de ger omsorg till den äldre personen. I perioder med växelvård ägnar därför en 

del av de närstående tiden till att ta hand om sig själva, till exempel att klippa håret hos 

en frisör eller göra egna tandläkar- och läkarbesök (Salin & Päivi-Åstedt, 2007; 

Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012). Även avlösning i hemmet kan vara till hjälp 

för närstående. Då kan de få möjlighet att handla eller hänga en tvätt utan att stressa, 

det vill säga enkla vardagshandlingar som upplevs rofyllt och välbehövligt. Dock 

upplever somliga ändå en stress som kommer sig av att inte komma tillbaka hem för 

sent så att de orsakar vårdpersonalen problem (Cameron & Gignac, 2007; Greenwood, 

Habibi & Mackenzie, 2012).  Det har visat sig att närstående använder sig av olika 

strategier för att hantera den belastning som omvårdanden av den äldre innebär. Det 

kunde vara att ta en stund för sig själv för att tänka på något annat. Exempel på 

aktiviteter kunde vara att gå och simma, ta en promenad eller något annat fysiskt 

ansträngande (Barbosa, Figueiredo, Sousa & Demain, 2011; Salin, Kaunonen & Åstedt-

Kurki, 2009). Tiden med växelvård bör vara av god kvalitet för att de närstående ska 

kunna njuta av tiden de får disponera för sig själva (Fjelltun et al, 2009; Greenwood, 

Habibi & Mackenzie, 2012; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2009).  

 

Innebörd av god vård vid avlastning  

För att uppnå en god kvalitet på växelvården uttryckte närstående att personalen bör 

ge den äldre uppmärksamhet och se till basbehoven. Det kunde innebära att 
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regelbundet följa den äldre till toaletten, servera mat på regelbundna tider och se till att 

medicinerna tas i tid. En positiv del med växelvården var att den äldre fick umgås med 

andra. Det ansågs bra att bryta mönster som uppstår i hemmet och istället tillåtas 

komma ut och träffa andra människor. När vårdpersonalen stimulerade de äldre 

genom att gå ut och ta med dem på utflykter var det uppskattat hos de närstående 

( Fjelltun et al, 2009; Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012).  

”The greatest effect of her ORCis that she can be together with other people for to or three weeks. 

It brings her out of her depression” (Fjelltun et al, 2009, s. 25) 

Personligheten hos vårdpersonalen kan vara avgörande för att närstående ska våga 

lämna över ansvaret för den äldre till någon annan. Förmågan att skapa förtroende hos 

närstående är betydelsefull, därför behöver de vara känsliga för den äldres behov men 

det är även viktigt att det finns en god personkemi mellan den äldre och 

vårdpersonalen. För att närstående ska kunna få ut så mycket som möjligt av tiden den 

äldre vårdas på det avlastande boendet behövs förutsägbarhet. Det är nödvändigt att 

de närstående en tid innan den äldre ska på växelvård kan lita på att hen verkligen får 

komma dit samt få veta hur lång vistelsen blir (Salin & Åstedt-Kurki, 2007; Fjelltun et 

al, 2009; Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012).  

 

 

Kritik mot växelvård och avlösning 

Studier har visat att i de fall de närstående inte var helt nöjda med växelvården hade 

de ibland svårt att framföra kritik. Om de uttryckte ett missnöje över något var de 

rädda att framstå som otacksamma. Vissa närstående var inte helt nöjda med 

vårdpersonalen och nämnde initiativförmåga som en viktig egenskap. Detta framkom 

främst i de fall den närstående fick avlastning i form av avlösning i hemmet (Salin & 

Åstedt-Kurki, 2007; Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012). Faktorer som kunde 

orsaka missnöje hos närstående och därför leda till att de avstod växelvård var när den 

uppfattades vara av låg kvalitet. Exempel på det kunde vara låg personalkontinuitet 

eller om den äldres funktioner inte uppehölls med träning men även om 
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inkontinensskydd inte byttes tillräckligt ofta. Säkerheten på boendet spelade också in 

när det gällde att bygga upp förtroende hos närstående. För äldre med nedsatt kognitiv 

funktion finns en risk för belastningen eftersom det kan ta några dagar innan den äldre 

har anpassat sig till sitt nya tillfälliga hem. Detta kan påverka den närstående till att 

säga upp hjälpen trots att den behövs (Fjelltun et al, 2009; Salin, Kaunonen & Åstedt-

Kurki, 2009). 

”She was at a respite stay for four weeks, and she felt safe and flourished with all the people 

surrounding he. The worst thing I have ever done was to take her back home… I can not stand 

her being a shuttlecock” (Fjelltun et al, 2009, s. 25)  

En annan svårighet när det gällde att använda växelvård var i de fall den äldre inte 

ville åka till boendet. Närstående upplevde det svårt att tvinga den äldre dit och hade 

svårare att njuta av sin lediga tid i de fall den äldre mot sin vilja ändå var tvungen att 

åka iväg (Fjelltun et al, 2009; Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012).  

 

Närståendes behov av information och kunskap 
 

Vårdens organisation 

Studier har visat att närstående önskar information kring hur vården är organiserad, 

som var de ska vända sig om den äldre blir sämre eller hur de ska göra för att få hjälp i 

hemmet. Informationen behövs för att närstående ska kunna planera framåt i tiden. 

Det finns närstående som inte vet vilken hjälp som finns att tillgå som till exempel 

avlastning, rehabilitering och stödgrupper för närstående (Giosa et al,  2014; Levesque, 

et al, 2009; Yedidia & Tiedemann. 2008). En närstående har beskrivit hur det kan vara 

när kunskapen om hjälp saknas: ”If you don’t know the question to ask then you can get 

stuck; you don’t even know things are possible until two years later because you don’t have that 

kind of training and you don’t even know if something is possible.”(Yedidia &Tiedemann, 

2008, s. 35). 
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Betydelse av tidpunkt och innehåll  

Studier visar att information som ges till närstående bör ges öga mot öga, vid flera 

tillfällen samt både muntligt och skriftligt. Vid en akut sjukdom hos den äldre kan 

närstående ha svårt att ta in information i början av sjukdomsförloppet. Om 

informationen kommer för sent kan det å andra sidan hända att den äldre redan är 

tillbaka i hemmet utan att den närstående fått rätt information och förutsättningar att 

hjälpa den äldre (Giosa et al, 2014; Yedidia & Tiedemann, 2008; Cecil, Thompson, 

Parahoo & McCaughan, 2012).  I en studie föreslår de närstående att en läkare eller 

sjuksköterska borde ha ett dokument med punkter som de går igenom tillsammans 

med de närstående. Dokumentet ska sedan fyllas i av sjukvårdspersonalen 

tillsammans med de närstående i samband med hemgång. Där bör det framgå vilket 

ansvar de närstående har över den äldre i hemmet (Giosa et al, 2014).  

  

Det har visat sig att information som ges till närstående behöver anpassas mer efter 

vilken kunskapsnivå den närstående har. En närstående som arbetar i vården behöver 

kanske annan information jämfört med en närstående som aldrig har varit i kontakt 

med en sjuk person. Vårdpersonalen bör heller inte förutsätta att närstående med 

sjukvårdsbakgrund vill eller har möjlighet att ta hand om den äldre personen i hemmet 

(Giosa, Stolee, Dupuis, Mock & Santi, 2014; Levesque et al,  2009). I en studie framkom 

det i intervjuer att även de närstående som arbetar i vården behöver grundlig 

information kring både sjukdom, praktiska göromål samt information om var de ska 

vända sig när de behöver hjälp fortsättningsvis (Yedidia, Tiedemann, 2008). 

Närstående har alltså uttryckt önskemål om kunskap kring sjukdomarna de äldre har 

drabbats av. De vill att informationen ska vara dels generell och dels specifik för 

just ”deras” äldre. Det närstående i första hand vill veta är bakomliggande orsaker till 

sjukdomen. Dessutom vill de veta vad de kan vänta sig av framtiden, det vill säga 

prognos för den äldre samt om de kan göra något för att undvika försämring på grund 

av sjukdomen (Giosa et al, 2014; Yedidia & Tiedemann, 2008; Blusi, Dalin & Jong, 2014).  
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De närstående kan behöva lära sig att hjälpa den äldre med förflyttningar, personlig 

hygien, byta inkontinensskydd, katetervård samt att använda medicinsk utrustning 

(Giosa et al, 2014; Yedidia & Tiedemann, 2008).  I de fall den äldre hamnar på sjukhus 

har önskemål framkommit om att vårdpersonalen skulle ta sig tid att lära de 

närstående de praktiska göromålen kring den äldres vård inför hemgång under tiden 

den äldre vistas på sjukhuset. Detta för att de närstående och den äldre ska känna sig 

tryggare när de kommer hem (Giosa et al, 2014)    

 

Olika former av stöd 
 

Stödgrupper 

Närstående tycks inte använda sig av stödgrupper i någon större utsträckning. 

(Barbosa, Figueredo, Sousa & Demain, 2011; Salin, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2009). 

Detta trots att det har det visat sig att stödgrupper kan minska stress och bidra till ökad 

trygghet hos närstående (Andrén & Elmståhl, 2008; Ollonqvist et al, 2007; Cameron & 

Gignac, 2007). Närstående till äldre personer har uttryckt en större uppskattning över 

att möta andra med liknande problem jämfört med att prata med en sjuksköterska. Att 

få dela erfarenheter med varandra anses värdefullt och lärorikt (Blusi, Dalin & Jong, 

2014).  

 

Stöd från vårdpersonal  

Det har visat sig att vårdpersonalen behöver skapa ett förtroende hos närstående för att 

förmå dem att prata samt ge tiden som krävs för samtal. En närstående uttryckte det 

som att det ska kännas som när man pratar med en vän. Samtalen bör komma tidigt i 

den äldres sjukdom för att skapa trygghet (Levesque et al, 2009).  

Det upplevdes av några närstående berikande att få dela sina bekymmer med 

vårdpersonalen, att få hjälp att se situationen från flera håll, någon att bolla tankar med. 

När de fick samtala fick de hjälp att se situationen ur ett annat perspektiv och då var 

det lättare att tydliggöra vilken hjälp de behövde. Det upplevdes berikande att slippa 
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småprata och istället fokusera på de verkliga problemen (Barbosa, Figueiredo, Sousa & 

Demain, 2011; Levesque et al, 2009). 

” I found her very understanding, you could sit and talk to her like a friend, listening to me as I 

recounted what I felt. I mean it was easy to bring out the different points” (Levesqu et al, 2009, 

s. 882) 

 För närstående till äldre personer med demenssjukdom var det stimulerande att få 

föra ett ”vanligt” samtal eftersom sjukdomen hos den äldre gjorde det svårt att samtala 

om vardagliga saker. De närstående beskrev då samtalen med vårdpersonalen i 

samband med exempelvis avlösning i hemmet som värdefullt. De närstående kunde 

ibland dröja sig kvar i hemmet bara för att få prata en stund. De beskrev sådana samtal 

som att tala med en vän (Greenwood, Habibi & Mackenzie, 2012).   

 

Det har framkommit att sjuksköterskan de närstående hade kontakt med, i flera fall 

inte frågat hur de hade det, fokus var endast på den äldre personen (Salin, Kaunonen 

& Åstedt-Kurki, 2009). Det kan vara betungande att ta hand om en äldre, skör person i 

hemmet och närstående kan få stå tillbaka för den äldres behov. Studier visar att 

närstående kan känna sig frustrerade, rädda, stressade och oroliga när den äldre 

drabbas av sjukdom.  De kan tvivla på sin egen förmåga att hjälpa den äldre i hemmet. 

Att få tala med en vårdpersonal som enbart inriktar sig på den närståendes känslor kan 

hjälpa den närstående att bättre hantera situationen med omvårdnaden av den äldre. 

De närstående önskade ett nummer att ringa när problem uppstod för att få stöd i 

hemmet och i sin roll som vårdare. De som fick den typen av stöd visade sig bygga 

upp och behålla ett gott självförtroende gällande vårdarrollen ( Giosa et al, 2014; 

Levesque et al, 2009;).  
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Tekniskt stöd 

Robotar  

En studie som undersökt nyttan av robotar i hemmet visar att vad både de äldre och 

närstående önskar från en robot är att den ska kunna upptäcka fall och larma (Pigini, 

Facal, Blasi & Andrich, 2012; Fauconau, Wu, Boulay & Maestrutti 2009). Den vinst 

närstående kunde se med en robot var möjligheten att lämna den äldre i hemmet 

kortare stunder utan rädsla för att den äldre ska ramla och inte ha möjlighet att ta sig 

upp eller meddela sig. Ytterligare egenskaper som de närstående önskade hos en robot 

var möjligheten att kommunicera och stimulera den äldre kognitivt, upptäcka 

onormala positioner samt att hjälpa den äldre personen upp efter ett eventuellt fall. De 

önskade även att roboten skulle kunna påminna den äldre om att ta sina läkemedel 

(Faucounau et al, 2009). En robot som används i hemmet får gärna vara människolik 

och röststyrd, den får ej vara för stor då det kan bli trångt. (Pigini, Facal, Blasi & 

Andrich, 2012; Faucounau, Wu, Boulay & Maestrutti, 2009) .   

 

Informationstekniskt stöd 

Studier har kunnat visa på nyttan de närstående kan ha av att utnyttja 

informationsteknik i hemmen. I studierna fick närstående en dator med webkamera 

samt handledning via datorn. I en av studierna ingick dessutom ett 

undervisningsprogram. Närstående uppskattade stödet de fick via datorn och att ha 

möjlighet att få råd av vårdpersonalen utan att behöva lämna hemmet var värdefullt. 

Att dessutom få se personen de talade med via webkamera gjorde att samtalet 

upplevdes mer naturligt. Resultatet visade att de närstående kände sig mer förberedda 

att vårda den äldre i hemmet jämfört med de kontrollgrupper som ingick i studierna. 

Stödet bidrog dessutom till minskad stress hos närstående (Blusi, Dalin & Jong, 2014; 

Ollonqvist, Aaltonen, Karppi, Hinkka & Pöntinen, 2008). Enligt Ollonqvist et al (2008) 

ökade hjälpinsatserna från kommunen i hemmet, det tror forskarna beror på att 
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kunskapen om vilken hjälp som finns att få ökade hos de närstående. Behovet av hjälp 

från närstående minskade dock i samma grupp.   

   

Metoddiskussion  

Denna studie gjordes som en litteraturöversikt, sökningen gjordes med intentionen att 

minimera risken för att slump och godtycklighet påverkade resultatet (SBU, 2014).  

 

Förutom studier genomförda i Europa ingick studier från Kanada eftersom det finns 

organisatoriska likheter. I den första gallringsprocessen lästes endast rubriker och detta 

förfarande kan medföra att viktiga artiklar missats.  Sökningen genomfördes mellan 

januari och mars 2016. En tidsgräns på 10 år sattes för att artiklarna skulle vara aktuella 

men eftersom sökningarna påbörjades i början av år 2016 valdes artiklar från 2005 och 

framåt. Förutom de artiklar som ingår efter sökning i databaser ingår en artikel som 

rekommenderats. 

 

Granskningen av kvaliteten samt arbetet med analysen kan ha påverkats av att 

litteraturöversikten har genomförts av en person. Detta har tagits i beaktande och har 

inneburit att iaktta extra noggrannhet i kvalitetsgranskning samt analys. Förförståelsen 

har under hela processen varit i medvetande med målet att objektivitet skall uppnås. 

Sökningarna har genomförts i två databaser och det kan ha varit önskvärt att söka i 

ytterligare databaser men innehållet i valda artiklar uppfattades som tillräckligt för att 

besvara syftet. Enligt Polit och Beck (2012) är dessa databaser de viktigaste när det 

gäller att hitta ny forskning.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa erfarenhet av stöd för närstående till 

äldre personer som vårdas i hemmet. Resultatet visade att växelvård och avlösning i 

hemmet kunde vara avgörande för att närstående skulle orka hjälpa till med omsorgen 

kring de äldre. De närstående behövde information och det fanns önskemål om att den 
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skulle ges öga mot öga, vid flera tillfällen samt både muntligt och skriftligt. Det 

framkom att informationen bör vara både specifik och generell. 

 

Närstående som får delta i stödgrupper fick mer hjälp från kommunen och en 

förklaring kan vara att de är bättre informerade om vilken hjälp som finns att få samt 

att de får stöd i besluten kring de äldre. Även en av studierna som ingår i Dahlrups 

(2015) avhandling visade att närstående i en interventionsgrupp hade nytta av 

utbildningsinsatser samt att delta i stödgrupper, kontrollgruppen fick sedvanligt stöd. 

Kostnaden för vården den äldre fick var signifikant lägre hos personer som vårdades 

av närstående i interventionsgruppen under tiden hen bodde kvar i hemmet.   

 

I resultatet framkommer att närstående har behov av information vilket även bekräftas 

i en annan studie som visade att när närstående inte hade tillräckliga kunskaper för att 

ge den äldre vård uppstod osäkerhet och en negativ påverkan på självkänslan (Given, 

Sherwood, Given, 2008). Stöd med hjälp av IT tycktes vara en framgångsfaktor för att 

ge och få information. Genom att använda webkamera kunde de närstående få 

informationen öga mot öga vilket efterfrågades. Informationen var lättillgänglig och 

lätt att gå tillbaka till om det fanns någon del av utbildningen de glömt. Det visade sig 

även i ett projekt som kallas Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older 

people´s Needs (ACTION). Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (NKA) beskriver 

projektet som ett IT-baserat anhörig- och egenstöd i hemmet. De personer som 

använder tjänsten får en ACTION-dator som innehåller informationsprogram och en 

bildtelefon. Tanken med ACTION är att bibehålla eller öka kvalitet och självständighet 

samt den egna förmågan hos äldre personer och deras närstående (www.anhoriga.se).  

Enligt Magnusson och Hanson (2012) kan användandet av ACTION bidra till att 

närstående får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Även Blusis (2014) 

avhandling visar att närståendestöd via IT kan fungera lika bra som, och ibland till och 

med effektivare än, traditionellt närståendestöd. För att ge närstående stöd i form av 

information, utbildning samt möjligheten att delta i stödgrupper borde IT nyttjas i 

http://www.anhoriga.se/
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högre grad. Med hjälp av IT skulle stödgrupper för närstående kunna ”skräddarsys” 

oavsett geografisk verklighet. Det skulle speciellt kunna gynna närstående till äldre 

personer med ovanliga sjukdomar. En nationell databas skulle exempelvis kunna 

upprättas som matchade närstående utifrån utmaningarna de har. I dessa forum skulle 

föreläsningar kunna ges och samtal mellan närstående äga rum.  De närstående skulle 

även på egen hand kunna leta kunskap. När stödgrupperna ”träffas” via webmöten 

skulle det potentiellt kunna vara lättare för personer som förvärvsarbetar att delta. I de 

fall IT inte används borde tidpunkten för stödgrupper kunna planeras efter när den 

äldre får växelvård om sådan nyttjas. 

 

Gällande växelvård och avlösning i hemmet framkom det att det kunde vara 

avgörande för om närstående skulle orka vårda den äldre i hemmet. Det stöds även i 

Lund et al:s (2014) studie. Där framkommer dock att även om de närstående är 

beroende av någon form av avlösning så är 46 procent av deltagarna inte tillfreds med 

hur de tillbringar tiden de har för sig själva. När närstående deltog i aktiviteter som de 

inte var nöjda med ökade risken för depression och stress. Det framkom även att 

närstående ibland upplevde svårigheter med växelvård på grund av dåligt samvete 

samt en rädsla över att vården inte skulle vara av god kvalitet. Detta visar sig även i 

O´Brien, Whitehead, Jack & Mitchells (2011) studie. De närstående uttryckte en 

osäkerhet kring växelvården, särskilt i de fall den äldre inte ville åka. Eftersom 

växelvård och avlösning i hemmet i vissa fall tycks spela en avgörande roll för att den 

äldre kan bo kvar hemma, borde kommunerna ta till sig informationen ovan. Vidare 

studier kring exempelvis vilka typer av aktiviteter som lämpar sig bäst för den 

närstående skulle vara av stort intresse. 

  

För att vårdpersonalen ska ha möjlighet att komma i kontakt med närstående kan 

familjefokuserad omvårdnad användas. I Kalmar har det sedan 1990-talet forskats 

kring familjefokuserad omvårdnad. Deras modell bygger på att ta bort hierarkin i 
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vården och att sjuksköterskan, istället för att vara expert, möter familjerna med fokus 

på att ta tillvara alla familjemedlemmars erfarenheter, förmågor och resurser. I 

familjefokuserad omvårdnad använder sig sjuksköterskorna av hälsofrämjande samtal. 

Målet med samtalen är att få nya idéer och möjligheter samt vara ett stöd för att bidra 

till att hitta lösningar på familjens problem. Sjuksköterskorna ställer reflekterande 

frågor under samtalen för att hjälpa familjemedlemmarna att se fler möjligheter. 

Många familjer som deltagit i samtalen har uttryckt att de aldrig förut suttit ned 

tillsammans hela familjen och talat om situationen kring den äldre (Benzein, Hagberg, 

Saveman & Syrén, 2010). I en studie som inriktar sig på närstående till personer som 

drabbats av en stroke visade det sig att när närstående blir involverade i vården är 

chansen högre att de mål som är satta för den äldre nås (Creasy, Lutz, Young & 

Stacciarini, 2015). Resultatet visade att närstående är positiva till att ta hjälp av andra 

närstående, vilket även visade sig i Hynes, Stokes & McCarrons (2012) studie. 

Familjefokuserad omvårdnad kan användas för att samla familjen och tydliggöra vilka 

resurser de har och hur de kan bidra. Om sjuksköterskorna genom familjefokuserad 

omvårdad grundlägger en kontakt med de närstående borde alla typer av stödbehov 

vara lättare att både identifiera och ge till den närstående. När de får vara med och 

påverka vården ökar möjligheten att även påverka sin egen situation. Sverige är ett 

land med stora delar landsbygd och långa avstånd mellan människor. Genom att 

använda IT-stöd vid de hälsostödjande samtalen skulle det bli lättare att samla hela 

familjer, speciellt i de fall de olika familjemedlemmarna bor långt ifrån varandra.  

 

 

Slutsats  

Resultatet har visat att närstående behöver stöd i form av information, utbildning och 

stödgrupper. Genom att sjukvården arbetar med familjefokuserad omvårdnad ökar 

möjligheten för närstående att påverka vården. Detta kan bidra till att närstående orkar 

hjälpa den äldre under längre perioder vilket medför en ökad möjlighet för den äldre 

att bo kvar i sitt hem.  Stöd via IT är relativt nytt men potentialen är stor och med tiden 
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kommer fler närstående att ha förkunskaper om IT vilket borde underlätta 

användandet av tekniken. I de fall den närstående har frågor som inte kräver ett fysiskt 

möte kan webkamera användas. IT kan inte ersätta fysiska möten men kanske kan det 

hjälpa till att öka tillgängligheten i vården. Vissa av stödbehoven i resultatet kan helt 

eller delvis tillgodoses med hjälp av IT. Inom glesbygdskommuner har IT alltmer 

börjat användas till videomöten, det innebär att det borde gå att införa IT-stöd som en 

permanent lösning utifrån den forskning som finns. Ytterligare forskning skulle kunna 

vara att införa en intervention där deltagare i stödgrupper matchas med varandra 

utifrån vilka svårigheter de upplever. Detta för att se om nyttan av stödgrupper kan 

öka ytterligare.  
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Bilaga 1  

Tabell 1. Översikt litteratursökningar  

Databas Sökord Avgränsni

ngar 

Antal 

träffar 

Valda Inkluderade Författare 

Pubmed Frail elderly 

AND Home 

Nursing 

10 years 

English 

Swedish 

36 * 10 

** 6 

*** 2 

**** 1 

1 Faucounau, 

Wu, Boulay, 

Maestrutti & 

Rigaud  

Pubmed Home 

Nursing AND 

Attitudes 

AND Social 

Support  

10 years 

English 

Swedish 

95 * 15 

** 7 

*** 5 

**** 5 

5 Greenwood, 

Habibi & 

Mackenzie 

 

Cameron & 

Gignac. 

Salin & 

Åstedt-Kurki 

 

Yedidia & 

Tiedemann 

 

Andrén & 

Elmståhl 

Pubmed Frail Elderly 

AND Family 

Caregivers 

AND Home 

Care AND 

Support 

10 years 

English 

Swedish 

119 * 12 

** 5 

*** 1 

**** 1 

1 Barbosa, 

Figueiredo, 

Suosa & 

Demain 

Pubmed 

(Mesh) 

Social Support 

AND Home 

Nursing AND 

Caregivers 

10 years  

English 

Swedish 

236 * 40 

** 15 

*** 7 

**** 7 

3 Rodgers, 

Neill & 

Nugent 

 

Cecil, 

Thompson, 

Parahoo & 

MacCaughan 

Cinahl Frail Elderly 

AND Support 

AND Informal 

Caregiver 

2005-2015 

English 

23 * 3 

** 2 

*** 2 

**** 2 

2 Ollonqvist, 

Aaltonen, 

Karppi, 

Hinkka & 

Pöntinen 

Cinahl Frail Elderly 

AND Family 

Caregivers 

AND Home 

care 

2005-2015 

English 

59 * 10 

** 7 

*** 5 

**** 4  

3 Lévesque, 

Ducharme, 

Caron, 

Hanson, 

Magnusson, 

Nolan & 

Nolan 

 

Fjelltun, 

Henriksen, 

Norberg, 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökningar som ej gav relevanta träffar 

 

Databas Sökord Avgränsingar Antal träffar Valda Inkluderade 

Pubmed Frail Elderly 

AND Support 

AND Informal 

Caregiver 

10 Years 

English 

Swedish 

47 * 10 

** 4 

*** 2 

****0 

0 

 

Pubmed Frail Eldery 

AND Family 

Caregivers AND 

Need of Support 

10 Years 

English 

Swedish 

33 * 13 

** 3 

***2 

**** 1  

0 

Pubmed Frail Elderly 

AND Family 

Caregivers AND 

Needs 

10 Years 

English 

Swedish 

64 * 10 

** 3 

*** 1 

**** 0 

0 

Cinahl Frail Elderly 

AND Family 

caregivers AND 

Need for support 

2005-2015 

English 

29 * 8 

** 0 

*** 0 

**** 0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Gilje & 

Normann 

 

Pigini, Facal, 

Blasi & 

Andrich 

Cinahl Frail Elderly 

AND Family 

Caregivers 

AND Needs 

2005-2015 

English 

42 * 10 

** 2 

*** 2 

**** 1 

1 Giosa, Stolee, 

Dupuis, 

Mock & 

Santi 

Pubmed 

(riktad 

sökning efter 

rekommenda

tion) 

The benefits of 

e-health 

support for 

older family 

caregivers in 

rural areas 

- 1 * 1 

** 1 

*** 1 

**** 1 

1 Blusi, Dalin 

& Jong 



 

 

Bilaga 2 

Översikt över inkluderade artiklar 

Författare 

Land 

År tal 

Studiens syfte Metod Deltagare (bortfall) Analysmetod  Huvudresultat i 

förhållande till denna 

studies syfte 

Kvalitet 

Andrén, S, 

Elmståhl, S. 

Sverige 

2008 

Att utvärdera effekten 

av psykosocialt stöd för 

informella vårdares 

påverkan på börda och 

tillfredsställelse  samt 

potentiella effekter på 

den informella 

vårdgivarens relation 

till den närstående samt 

hälsan och patientens 

svårighetsgrad när det 

kommer till sjukdomen.   

Kvasi-

experimentiell 

design. 

308 informella vårdgivare 

ingick. 153 ( 52) fick ta del av 

interventionen, 155 (15) 

ingick i kontrollgruppen och 

fick ej ta del av 

interventionen. Familjerna 

valdes ut i 2 liknande 

kommuner i södra Sverige 

och det eftersträvades att 

grupperna skulle likna 

varandra. De informella 

vårdarna skulle vårda en 

närstående med 

demenssjukdom.  

 Chi-squartest,  T-test och 

Mann-Whitneytest användes 

för att analysera resultatet. 

Statistisk analys användes 

genom att använda SPSS.  

Resultatet visar att 

psykosociala interventioner 

under ett år med ett tydligt 

syfte som kombinerar att ge 

information med 

samtalsgrupper kan ha effekt. 

Hög  

 

Barbosa, A, 

Figueiredo, D, 

Sousa, L & 

Demain, S 

Portugall 

2011 

Att analysera och 

jämföra hur primära 

och sekundära 

vårdgivare till äldre 

personer hanterar 

bördan av att vårda en 

äldre person. 

Tvärsnittsstudie Snöbollsmetoden användes 

för att rekrytera deltagare. 

212 närstående kontaktades 

varav 180 valde att tacka ja 

till att delta i studien.  

Chi-square-test, T-test samt 

Cronbach test användes. För 

att processa data användes 

SPSS.  

För båda grupperna var det 

bästa sättet att hantera 

vårdbördan att lita på sin 

egen erfarenhet och kunskap. 

Några viktiga skillnader 

mellan grupperna var att där 

sekundära vårdgivare gärna 

ville hålla personen de vårdar 

aktiv samt att de behövde 

planera i förväg. De primära 

vårdgivarnas sätt att hantera 

situationen var att vara tydlig 

med sina förväntningar till 

vårdtagaren, att förebygga 

problem, skaffa professionell 

hjälp samt att anpassa 

hemmiljön. För att hantera 

Hög 
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stressen behövde båda 

grupperna tid för sig själva, 

för de primära vårdgivarna 

hjälpte det att gråta ut 

medans de sekundära hellre 

gjorde något fysiskt tex 

simmade eller tog en 

promenad. 

Blusi, M., Dalin, 

R., Jong, M. 

Sverige 

2014 

 

Att undersöka om stöd 

som ges via e-hälsa till 

närstående skulle 

kunna vara fördelaktigt 

till äldre närstående i 

glesbygd jämförelsevis 

med konventionellt 

icke e-hälsobaserat 

stöd. 

Mixad metod. Deltagare i 

interventionsgruppen 63 

personer (21), i 

kontrollgruppen 32 personer 

(9) 

Det kvantitativa materialet 

analyserades genom att 

kalkylera med Cronbachs 

alfa. Den kvantitativa 

analysen utfördes med SPSS. 

Det kvalitativa meterialet 

analyserades med kvalitativ 

innehålssanalys.  

Närstående som fick stöd via 

e-hälsa upplevde att de hade 

större nytta av stödet jämfört 

med kontrollgruppen. Det 

verkar som att flexibilitet och 

individualitet är viktigt för 

att göra stödet fördelaktigt.  

Hög 

Cecil, R, 

Thompson, K, 

Parahoo, K, 

McCaughan, E. 

Storbrittanien 

2012 

Att utforska vårdande 

och förmåga att hantera 

situationen (Coping) 

bland vårdare till 

överlevare av stroke 

samt att identifiera 

faktorer som har 

påverkat deras liv.    

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. 

30 (0) Varje intervju spelades in och 

transkiberades. Utifrån 

svaren framkom nio 

temakategorier.  

Nio olika teman växte fram: 

Förändringar i livsstilen, oro 

och bekymmer, mentala 

hälsoproblem, 

vårdpersonalen, information 

och kunskap, stödet från 

familjen, den egna hälsan och 

välmående, tacksamhet och 

tro samt dyadiska relationer. 

Hög 

Faucounau, V, 

Wu, Y-H, Boulay, 

M, Maestrutti, M, 

Rigaud, A-S  

Frankrike 

2009 

Att avgöra vilka behov 

och krav från 

vårdgivare det finns i 

syfte att utveckla ett 

system anpassat till 

patienter och 

vårdgivare. 

I projektet som studien 

ingår i är målet att 

utveckla en robot som 

kan hjälpa närstående 

med nedsatt kognitiv 

Kvantitativ studie 30 (0) Frågeformuläret bestod av ja 

och nej frågor som de 

närstående besvarade och 

därefter sammanställdes 

svaren.  

Närstående önskar hjälp med 

kognitiv stimulans dagligen. 

Uppmuntran att 

kommunicera och möjlighet 

att lämna den äldre personen 

utan oro. Önskemål på 

funktioner hos en robot var 

kognitiv stimulans och en 

skyddsfunktion där roboten 

har möjlighet att upptäcka ett 

ev fall samt om personen då 

inte kan ta sig upp och ett 

Medel 
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funktion. automatiskt hjälpsamtal. 

Närstående är även 

intresserade av påminnelse 

för läkemedelsintag, 

en ”onormal 

positionsdetektor” och en 

panikattackdetektor. 

Fjelltun, A-M, 

Henriksen, N, 

Norberg, A, Gilje, 

F, Normann, H. K.  

Norge 

2009 

Att analysera och 

jämföra hur primära 

och sekundära 

vårdgivare till äldre 

personer hanterar 

bördan av att vårda en 

äldre person. 

Tvärsnittsstudie 15 (0) Kvalitativ innehållsanalys De primära vårdgivarnas sätt 

att hantera situationen var att 

vara tydlig med sina 

förväntningar till 

vårdtagaren, att förebygga 

problem, skaffa professionell 

hjälp samt att anpassa 

hemmiljön. De sekundära 

vårdgivarna fokuserade ofta 

på den äldre personens 

behov framför sina egna. För 

att hantera stressen behövde 

båda grupperna tid för sig 

själva. För de primära 

vårdgivarna hjälpte det att 

gråta ut medans de 

sekundära hellre gjorde något 

fysiskt tex simmade eller tog 

en promenad. För båda 

grupperna var det bästa sättet 

att hantera vårdbördan att 

lita på sin egen erfarenhet och 

kunskap. 

Hög 

Giosa, J. L, Stolee, 

P, Dupuis, S. L, 

Mock, S. E, Santi, 

S. M. Kanada 

2014 

Att utveckla en mer 

omfattande förståelse 

för anhörigas 

erfarenheter av 

övergången från 

sjukhus till hemmet, 

och för anhörigas 

behov av stöd under 

Grounded theory. 12 (0) En cykliskt metod användes 

och data fortsatte 

analyseraras tills teoretisk 

mättnad uppstod. Alla 

intervjuer transkiberades och 

kodades hierarktiskt enligt 

metoden utfprmad av Glser 

och Strauss. 

Sex typer av behov var 

identifierade. 1 Individuell 

bedömning av 

familjesituationen. 2. Praktisk 

information, utbildning och 

träning. 3. Att få vara 

delaktig i planeringsfasen. 4. 

Överenskommelser mellan 

Hög 
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vårdövergången informella och formella 

vårdgivare. 5. Tilltäckligt 

med tid att hinna anpassa sitt 

privatliv. 6. Känslomässig 

beredskap. 

Greenwood, N, 

Habibi, R, 

Mackenzie, A.  

England 

2012 

Att undersöka 

informella vårdares 

erfarenheter av 

avlastning i hemmet, 

deras uppfattning om 

vårdpersonalen samt 

deras uppfattning om 

vilken påverkan 

avlastningen har på 

dem själva och deras 

närstående. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

12 (1) Potentiella deltagare 

kontaktades av 

organisationen som erbjöd 

avlastningen av 13 möjliga 

kontaktades endast 12 och 

detta berodde på särskilt 

svåra omständigheter. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades för att hitta 

teman i intervjuerna. 

Tematisk analys användes. 

Två forskare analyserade 

resultatet var för sig för att 

därefter diskutera vad de 

kommit fram till och uppnå 

konsensus. 

Värdet i avlastningen ligger i 

att den informella vårdaren 

får en välbehövlig paus från 

ansvaret av att vårda den 

närstående. Viktigt för att 

avlastningen ska fungera är 

att vårdpersonalen som 

kommer för att 

avlasta ”klaffar” med den 

närstående samt att hen har 

förmågan att anpassa sig efter 

den närstående. Det måste 

finnas ett förtroende mellan 

den informella vårdaren och 

vårdpersonalen. 

Hög 

Levesque, L, 

Ducharme, F, 

Caron, C, Hanson, 

E, Magnuson, L, 

Nolan, J, Nolan, 

M. Kanada 

2009 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

anhöriga och 

vårdpersonal som har 

deltagit i teststudien 

av  ”Family Caregivers 

Support Agreement” 

(FCSA). En modifierad 

version av ”Carers 

Outome Agreement 

Tool” (COAT), initaialt 

utvecklat som ett 

resultat av en engeslk-

svensk studie.   

Kvalitativ design. Totalt 6 (0) utövare 

(sjuksköterskor och 

socialarbetare) matchade 

inklusionskriterierna. 

Anhöriga skulle vara en 

medlem av familjen som gav 

hjälp till en person över 60 år 

som hade hemsjukvård. 

Totalt ingick 17 (0) anhöriga  

Intervjuerna transkriberades 

och kodades enligt 

Huberman och Miles metod. 

Två oberoende forskare 

arbetade med materialet.  

Vårdpersonalen upplevde att 

instrumentet (FCSA) hjälpe 

dem att få anhöriga att 

uttrycka sina behov. De 

uttryckte två teman de 

använde i instrumentet, 

uppmärksamt lyssnande och 

öppna frågor. De närstående 

uttryckte tre teman, att 

förtroende byggs upp, att få 

en chans att reflektera över 

anhörigsituationen samt 

delaktighet i beslutsfattandet. 

Anhöriga uppskattade också 

att personalen grundligt gick 

igenom vad de kunde 

erbjuda eftersom många 

anhöriga inte hade någon 

Hög 
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kunskap om det. Förslag till 

förbättringar de hade var att 

de önskade att hjälpen 

kommit tidigare. Något de 

särskilt uppskattade var 

känslan av att vara sedd då 

många tidigare upplevt att 

det endast var den de 

vårdade som fått 

uppmärksamhet av vården. 

Ollonqvist, K, 

Aaltonen, T, 

Karppi, S-L, 

Hinkka, K, 

pontinen, S.  

Finland 

2007 

Att undersöka de 

positiva effekterna av 

ett nätverksbaserat 

rehabprogram med 

hänsyn till 

användningen av 

formellt och informellt 

stöd till hemmaboende 

äldre personer som 

löper risk att behöva 

flytta in på 

äldreboende.    

Randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

Totalt rekryterades 741 

personer till studien och ur 

dessa slumpades personer till 

att ingå i 

interventionsgruppen (332 

st), kontrollgruppen (317 st) 

samt 92 personer till en 

grupp som användes som 

reserver om någon av 

personerna i interventions 

eller kontrollgruppen valde 

att avsluta sin medverkan i 

studien. 

GEE användes för att 

analysera materialet. GEE 

används för att få en 

omfattande och robust metod 

för att hantera korrelationer  

när data med linjär struktur 

analyseras. Alla statistiska 

data analyserades med SAS 

för windows.  

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

mer hjälp av kommunen efter 

studien jämfört med 

kontrollgruppen. Detta kan 

bero på att de i 

interventionsgruppen fick 

mer information om vilken 

hjälp som finns att få. I båda 

grupperna minskade stödet 

de fick från informella 

vårdare. 88% av deltagarna 

bodde fortfarande hemma 

och det gick inte att se någon 

tydlig skillnad mellan 

grupperna. 

Hög 

Pigini, L, Facal, D, 

Blasi, L, Andrich, 

R.  

Spanien, Tyskland 

och Italien 

2012 

 

Att ta fram specifika 

önskemål och konkreta 

scenarion för att 

utveckla tekniken (en 

robot) så att den 

tillgodoser så många 

behov som möjligt hos 

potentiella användare. 

Mixad design Fokusgrupper och 

individuella intervjuer 

utfördes. 22 äldre personer  

ingick i fokusgrupperna som 

utfördes i alla tre länder. 64 

äldre personer intervjuades 

individuellt. 17 närstående 

deltog i fokusgrupper i 

Tyskland och Spanien. 19 

deltog i individuella 

intervjuer. Totalt 74 vårdare 

och övriga hälso och 

Först genomfördes intervjuer 

i fokusgrupper där 

deltagarna fick beskriva 

svårigheter de upplever i 

vården av äldre personer 

utan hänsyn till teknologin. I 

den andra fasen fick 

deltagarna se exempel på hur 

en robot kan användas samt 

information genom filmer 

och sketcher.  De fick även 

redogöra för vilka behov de 

Ett behov som fanns i alla 

grupper var förmågan hos 

roboten att kunna hantera ett 

fall. Andra önskemål var att 

kunna bära tunga objekt, att 

kunna handla samt att kunna 

ta ned och plocka upp saker 

högt upp samt lågt ner. 
Närstående och de äldre 

önskade en 

mer ”människolik” robot 

medan vårdpersonal ville ha 

Medel  
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sjukvårdspersonal deltog 

även  i studien. Inga bortfall 

rapporterades. 

hade. Utifrån intervjuerna 

skapades ett frågeformulär 

för att kunna samla in 

kvantitativ data. 

Frågeformuläret innehöll tre 

teman: : De svåraste 

aktiviteterna att genomföra 

för äldre personer. 

Deltagarnas känslor och 

uppfattningar kring att 

använda en robot samt 

alternativet att använda en 

fjärrkontroll för att styra 

roboten. 

Fördelarna/nackdelarna samt 

integritetsfrågan när det 

gäller att använda en 

fjärrkontroll för att styra 

roboten.  

en mer ”maskinlik” robot.. 

Många deltagare var 

skeptiska till att roboten 

skulle styras av en 

fjärrkontroll men de äldre 

hjälpbehövande var överlag 

positiva och tyckte att 

fördelarna var större än 

risken att det skulle påverka 

integriteten. Alla deltagare 

var dock överens om att 

roboten inte skulle ha en 

fjärrkontroll i de fall 

patienten i behov av hjälp 

hade nedsatt minne.    

Rodger, D, Neill, 

M. O, Nugent, L. 

Irland 

2015 

Syftet med studien är 

att beskriva vilket 

behov av stöd  

informella vårdare har.  

Kvalitativ studie 6 (0) deltagare valdes ut att 

ingå i studien. Deltagarna 

rekryterades när de 

tillsammans med den äldre 

personen de hjälpte i hemmet 

besökte en polikliniskt klinik 

för äldre.  

Morse och Fields metod 

användes. Den innefattar 

förståelse, syntetisering, 

teoretiserande och 

recontextulising.  

  

Fyra teman kunde ses i 

resultatet. Tiden är inte din 

egen, plikt att vårda, bördan 

av att vårda samt stöd till 

informella vårdare. Stödet till 

anhöriga kom från två källor, 

internt (familj och vänner) 

och externt (från vården). 

Deltagarna beskrev att de fick 

för lite stöd från både interna 

och externa källor. Anhöriga 

vet inte vart de ska vända sig 

för att få hjälp. De kan få 

hjälp av anhöriga för att få en 

paus. 

Hög  

Salin, S, 

Kaunonen, M, 

Åstedt-Kurki, P  

Finland 

Syftet är att undersöka 

erfarenheterna hos 

informella vårdare på 

Irland och att 

Kvantitativ studie En inbjudan skickades ut till 

samtliga personer som fick 

växelvård i en stad i Finland. 

Personen som fick växelvård 

Numeriska data analyserades 

med SPSS 14:0. Reliabiliteten 

testades med chronbachs 

alfatest 

Nästan alla deltagare 

upplevde sig stärkta av 

växelvården. Mer än hälften 

av deltagarna uppgav att 

Medel  
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2009 identifiera vilket stöd 

som behövs när de 

vårdar äldre personer i 

hemmet.  

ombads lämna ett 

frågeformulär i två delar till 

den person de ansåg gav 

mest hjälp i hemmet. 

Svarsfrekvensen var 46,3% 

vilket innebar 143 personer.  

78% var kvinnor. 32% fruar, 

36 % döttrar, 13% söner och 

19% släkt på annat vis. 143 

deltagare ingick i studien 

sjuksköterskan de hade 

kontakt med inte hade frågat 

hur de hade det, fokus var då 

endast på den äldre 

personen.. Strategin de flesta 

använde för att hantera 

händelser eller problem var 

att fastställa prioriteringar 

och koncentrera sig på dom. 
För att hantera stress 

behövde de flesta få tänka på 

något annat en stund och tog 

då lite tid för sig själv 

genonm att tex gå en 

promenad, simma eller 

någon annan form av träning 

Salin, S, Åstedt-

Kurki, P. Finland 

2007 

Att beskriva 

livssituationen för 

informella vårdgivare 

som regelbundet 

använder avlösning när 

de vårdar sina äldre 

närstående. 

Kvalitativ studie Informella vårdare i en finsk 

medelstor stad bjöds in att 

delta i studien, antalet 

deltagare blev 18 (5). 

Intervjuerna transkiberades, 

data samlades in till dess att 

datamättnad uppstod. 

Materialet analyserades med 

innehållsanalys.  

Både de informella 

vårdgivarna och deras 

närstående välkomnade 

avlastningen och såg den som 

en möjlighet till vila. Det 

fanns två tydliga skillnader 

mellan paren, de som ville 

vara tillsammans och de som 

såg det som ett åtagande att 

vårda sin närstående. De 

informella vårdgivare som 

såg det som ett åtagande 

kände sig betydligt mer 

låsta . Dessa informella 

vårdgivare tenderade att 

planera dagarna mer, för att 

planera in pauser. De 

planerade också inför 

framtiden på egen hand, utan 

att ta med den närstående i 

planer om tex annat boende.. 

Samtliga deltagare uppgav 

Hög 
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att utan avlösning skulle de 

inte klara att vårda den 

närstående i hemmet.  

Yedidia, M. J, 

Tiedemann, A. 

England 

2008 

Att beskriva vilket 

behov av stöd  

informella vårdare har? 

Kvalitativ studie. 

Studien är en 

första del i en 

större studie med 

totalt fyra delar. 

Totalt ingick 40 informella 

vårdgivare i studien. De 

flesta deltagare i studien var 

kvinnor och alla vårdade en 

närstående med någon form 

av kognitiv nedsättning. 

Intervjuerna transkiberades 

och kategoriserades.  

Behoven inkluderade hjälp 

med att navigera i vården, 

lära sig direkta 

vårduppgifter, förstå 

sjukdomsprocessen samt att 

lära sig hantera stressen. De 

önskade även att 

vårdpersonal var bättre på att 

presentera vilka resurser som 

finns 

Medel  
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Bilaga 3 

Begrepp som används i uppsatsen  

Det finns många olika begrepp som används i vården av äldre. I denna uppsats har genomgående dessa uttryck använts:  

Närstående: Den som ger vården. Det kan vara en maka/make/son/dotter men även nära vän eller mer avlägsen släkting. 

Den äldre: Avser personen som tar emot omsorgen från den närstående.  

Omsorg: Den hjälp och det stöd den äldre får.  

Hemsjukvård: Vården som den äldre personen får i hemmet av hemtjänstpersonal, sjuksköterskor, äldresjuksköterskor, 

distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster osv.  

 


