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Abstrakt 

Bakgrund: Ordet palliativ kommer av latinets pallium som betyder mantel och symboliserar 

skydd och lindring. Palliativ vård bygger på en helhetssyn där den sjuke och dennes 

närstående ses som en enhet. Målet skall vara att skapa förutsättningar för bästa möjliga 

livskvalitet. Såväl fysiska och psykiska som sociala och andliga behov ska tillfredsställas. 

Närstående skall stödjas i sitt sorgearbete Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser 

av att delta vid palliativ hemsjukvård. Metod: Litteraturöversikt, artikelsökningar utfördes i 

databaserna PubMed och Cinahl för att få fram studier relevanta för syftet. Resultat: Av de 

18 inkluderade artiklarna framkom att närstående inom palliativ hemsjukvård hade ett stort 

behov av individanpassad information. Kommunikationen samt stödet från vårdpersonalen 

och det praktiska och sociala stödet från vänner och familj var viktigt för de närstående. 

Närståendevårdares psykiska och fysiska hälsa påverkades av de stora förändringar i 

vardagen som den palliativa hemsjukvården medför, vilket i förlängningen också påverkade 

livskvaliteten hos såväl närstående som patient. Diskussion: Sjuksköterskan har en viktig 

roll i att undervisa, informera och stödja närstående. En fungerande kommunikation skapar 

trygghet och förtroende hos de närstående. Det är viktigt att tänka på hur och när 

information framförs. Att vara närståendevårdare är påfrestande såväl fysiskt som psykiskt. 

Relationer förändras. Sjuksköterskan bör tidigt uppmärksamma tecken på stress och psykisk 

ohälsa hos närstående då det kan påverka patientsäkerheten. Slutsats: Genom att tidigt 

identifiera och uppmärksamma de närståendes behov av information och stöd kan 

sjuksköterskan genom god kommunikation minska det fysiska och psykiska lidandet och 

därigenom skapa förutsättningar för bättre livskvalitet för såväl närstående som patient. Fler 

studier av närståendes behov inom palliativ vård behövs. 

Nyckelord: Hemsjukvård, litteraturstudie, närstående, palliativ vård, upplevelser 
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Introduktion 

Ordet palliativ kommer av latinets pallium som betyder mantel och symboliserar skydd och 

lindring. I WHO:s definition av palliativ vård från 2002 framgår bland annat att palliativ 

vård bygger på en helhetssyn där den sjuke och dennes närstående ses som en enhet. Målet 

för den palliativa vården skall vara att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet för 

både patienten och de närstående. Såväl fysiska och psykiska som sociala och andliga behov 

ska tillfredsställas. Närstående skall stödjas i sitt sorgearbete (Strang & Beck-Friis, 2012, s. 

12). Socialstyrelsen (2011) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten. Det innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.   

Bakgrund 

Den palliativa vården grundas i fyra hörnstenar: 

Symptomlindring i vid bemärkelse. Smärta och andra svåra symptom lindras. Patientens 

autonomi och integritet skall alltid beaktas. Samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag. 

Kommunikation och relation i syfte att främja patientens livskvalitet. Detta kräver god 

kommunikation och relation inom det egna arbetslaget, gentemot andra arbetslag samt i 

förhållande till patienten och dennes närstående. Stöd till de närstående under sjukdomen och 

efter dödsfallet. Det innebär ett erbjudande till de närstående att delta i vården och att få stöd, 

såväl under patientens sjukdomstid som efter dödsfallet (Statens Offentliga Utredningar 

[SOU] 2001:6, s. 55-56.; Strang & Beck-Friis, 2012, s. 171). Det talas ofta, särskilt inom 

cancervården, om en tidig och en sen palliativ fas. I den sena palliativa fasen kan döden 

förväntas inom någon månad eller några veckor. Målet är då varken att förlänga eller 

förkorta livet utan att skapa förutsättningar för god livskvalitet trots svår sjukdom. Under de 

senaste åren har det blivit allt vanligare att patienter dör i det egna hemmet. Det kan delvis 

förklaras genom minskningen av antalet vårdplatser på sjukhusen och de ökade 

möjligheterna till specialiserad sjukvård i hemmen (SOU 2001:6, s. 25-29).  Det är således 

enklare för patienter att bo kvar hemma trots svår sjukdom. Undersökningar visar att de 

flesta människor skulle föredra att dö hemma. Det är dock inte ovanligt att patienter med 

livshotande sjukdomar ändrar uppfattning under sjukdomens förlopp. Detta beror vanligtvis 
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på otrygghet eller att de närstående inte längre orkar med att ansvara för sin sjuke 

familjemedlem. Här har sjukvården ett stort ansvar att hjälpa patienter och närstående att 

våga fortsätta med vård i hemmet, om det är patientens innersta önskan (SOU 2001:6, s. 27-

29).   

Enligt Reita och Schölberg (2003, s. 57) så hanterar människan en svår situation olika 

beroende på ålder, kön, personliga förutsättningar, intressen, erfarenheter av tidigare svåra 

situationer, kriser och sjukdomar samt personens förhållande till andra personer och sociala 

nätverk. För att vi ska kunna se ett sammanhang i tillvaron måste vi kunna förstå den 

situation vi befinner oss i och förlita oss på att vi själva kan komma fram till lösningar och 

känna meningsfullhet. Jack, O´Brien, Scrutton, Baldry och Groves (2014) menar att 

framväxten av hospiceliknande tjänster i hemmet har resulterat i fler möjligheter för 

patienter och deras närstående, men det ställer också stora krav på de närstående. Därför är 

det viktigt att sjukvårdspersonalen erbjuder flexibelt individanpassat stöd. 

En intervjustudie av Luijkx och Schols (2011) visade att de närstående var en viktig 

förutsättning för att den palliativa patienten skulle kunna vara hemma den sista tiden i livet. 

Närstående utsätts för en stor mental och fysisk påfrestning vid all palliativ hemsjukvård 

men speciellt påfrestande är det för dem som har partners som är särskilt vårdkrävande. De 

belyser vidare vikten av att både patient och närstående får stöd och hjälp av professionell 

personal under den sista svåra tiden för att t.ex. hantera smärta och dyspné. Patienter i livets 

slutskede stressas av onödiga sjukhusbesök och uppskattar möjligheten att bo kvar hemma 

samtidigt som de inte vill vara till besvär för sina närstående. Den svårt sjuke patienten kan 

vara mycket vårdkrävande, ibland behövs tillsyn dygnet runt. En del närstående vågar inte 

lämna den sjukes sida ens för en kort stund av rädsla för vad som skulle kunna hända då. En 

patient som är mycket tydlig med sin önskan att vårdas och dö i sitt eget hem underlättar för 

de närstående. Burns, Abernethy, Dal Grande och Currow (2014) påpekade i sin artikel att 

patienter vilka vårdades i hemmet av andra närstående än sin partner hade högre 

sannolikhet att kunna bo kvar i hemmet fram till döden. 

Maria Jakobsson och Barbro Beck-Friis beskriver att med hemsjukvård i Sverige menas 

vanligen sjukvård som utförs i patientens eget hem, med eller utan närståendes medverkan, 

men oftast med professionellt stöd från kommun, primärvård eller närsjukhus. I stora delar 

av Sverige bedrivs hemsjukvården i form av ASIH (avancerad sjukvård i hemmet). Allt fler 
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svårt sjuka patienter föredrar att vårdas hemma vilket också innebär ett ökat behov av 

kvalificerad hemsjukvård under dygnets alla timmar (Strang & Beck-Friis, 2012, s. 169-171).  

Det finns en ökad efterfrågan på hembaserad vård vid livets slut, men för att den palliativa 

patienten skall ha möjlighet att bo kvar hemma ända till dödsögonblicket är det i princip 

nödvändigt att ha stöd och hjälp av närstående. Närstående i det här fallet behöver inte 

betyda släkting eller make/maka utan det är det känslomässiga och sociala bandet som är 

viktigast. Dessa personer kan kallas närståendevårdare. Närståendevårdarna är dock ofta 

oförberedda på utmaningarna som är både fysiska, psykosociala och ekonomiska. Detta är 

inget fenomen som är unikt för västvärlden utan det förekommer överallt enligt den senaste 

forskningen. Dessa utmaningar som det innebär att vara närståendevårdare kan leda till att 

patienten hamnar på sjukhus om inte närståendevårdaren får rätt hjälp och stöd. Det är 

därför av yttersta vikt att det palliativa teamet lyssnar på de närstående och försöker stödja 

dem i deras roll (Jack et al, 2014). Socialstyrelsen (2011) definierar begreppet närstående som 

”en person den enskilde anser sig ha en nära relation till”. Drevenhorn (2010, s. 75) påpekar 

att de närståendes insatser vid hemsjukvård rent tidsmässigt är betydligt större än de 

insatser som utförs av utbildad sjukvårdspersonal. Genom ett öppet samtalsklimat kan 

sjuksköterskan stödja de närstående till att bättre hantera det dagliga livet med den sjuke 

patienten. 

Engström (2012. s.15) menar i sin avhandling att det primära för sjuksköterskor i 

specialiserad palliativ hemsjukvård inte är avancerade medicintekniska uppgifter, utan det 

viktiga och centrala för sjuksköterskorna är deras samtal med de närstående och patienterna. 

Samtalen strukturerade sjuksköterskornas handlingar i hemmet och vårdandet av den sjuke. 

Vidare skriver Engström (2012, s. 93, s.102) att det är viktigt att respektera patientens hem, 

och så långt det är möjligt involvera både patient och närstående i vården. 

Omsorg är en förutsättning för en god och trygg omvårdnad vilket Kari Martinsen menar i 

sin omsorgsfilosofi. Vi är beroende av varandra. Omsorg är en grundläggande förutsättning 

för allt mänskligt liv. Beroendet av andra människor blir särskilt tydligt i svåra situationer 

såsom inom den palliativa vården. Omsorgen är det naturliga sättet att svara på den andres 

behov. Omsorg, menar Martinsen, är och måste vara grunden för all omvårdnad. Ansvaret 

för de personer som saknar möjlighet att återvinna sitt oberoende, till exempel den palliativa 
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patienten, betonas starkt. De starka har ett ansvar för de svaga. Detta bör alltid vara en 

överordnad princip och ett rättesnöre för varje sjuksköterska. Sjuksköterskan bör delta aktivt 

i patientens lidande och inta ett altruistiskt förhållningssätt. Omsorgen har en moralisk sida, 

sjuksköterskan måste lära sig att hantera ansvaret som omsorgen av den sjuke medför 

(Kirkevold, 2000, s. 196-204). 

Problemformulering 

Då fler och fler väljer att dö i det egna hemmet ökar den fysiska och psykiska pressen för de 

närstående som ofta utsätts för stora påfrestningar trots insatser från sjukvården. Detta 

ställer stora krav på sjukvårdspersonalen som måste kunna stödja och motivera både 

patienter och närstående. Som sjuksköterska är det viktigt att få förståelse och kunskap om 

de närståendes behov för att kunna erbjuda en mer individanpassad omvårdnad. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa närståendes upplevelser av att delta i 

palliativ vård i hemmet. 

Metod 

Design 

Detta arbete är utformat som en litteraturöversikt vilket innebär att systematiskt söka, 

sammanställa och granska vetenskaplig litteratur. Det insamlade materialet sammanfattas 

och utvärderas kritiskt för att beskriva det specifika forskningsområdet (Polit & Beck, 2012, s. 

120-121). Friberg (2012, s. 100) beskriver att en litteraturöversikt innebär att välja 

problemområde och göra en bred sökning och sammanställning av vetenskapliga artiklar för 

att fastställa forskningsläget. 

 

Litteratursökning 

Sökord formulerades utifrån det valda problemområdet. Både sökning i relevanta databaser 

som PubMed och Cinahl har använts, liksom manuell sökning i läroböcker, tidigare 

uppsatser samt utvalda artiklars referenslistor. Vid insamling av dokument i fulltext från 
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olika databaser bör uppmärksammas att samma artiklar kan förekomma i flera databaser, 

dubbletter måste sorteras ut eftersom de har samma forskningsresultat (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 89). Sökorden formulerades i samråd med bibliotekarie och efter manuell 

sökning i tidigare uppsatser inom området. Tre artiklar inkluderades genom manuell 

sökning, dessa markeras med * i artikelmatrisen och referenslistan. Huvudsökning samt 

valda sökord presenteras i bilaga 1.1 och bilaga 1.2. 

 

Inklusions- och exklusionkriterier 

Valda inklusionskriterier var artiklar som handlade om vuxna närståendes (över 18 år) 

upplevelser av delta i palliativ vård i hemmet, publicerade mellan 2005 och 2015 och som var 

skrivna på engelska samt fanns fritt tillgängliga via Mittuniversitetets biblioteksservice. 

Artiklar med kvalitativ metod inkluderades såväl som några med kvantitativ och mixad 

metod. Artiklar exkluderades om de var skrivna utifrån ett patient- eller 

sjuksköterskeperspektiv, handlade om hospicevård, sjukhusvård, barn eller var alltför 

läkemedelsfokuserade (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 274).  

 

Urval 

Efter att ha läst igenom samtliga titlar i träfflistan valdes 78 artiklar ut för vidare granskning. 

Dessa artiklars abstrakt lästes igenom, och de abstrakt som ansågs passa in på 

litteraturstudiens syfte sorterades ut vilket resulterade i 33 återstående artiklar. Dessa 33 

artiklar lästes i sin helhet och jämfördes mot syftet och inklusionskriterierna och granskades 

efter Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s. 173-176) exempel på protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ respektive kvalitativ metod. Slutligen valdes 

15 artiklar ut och inkluderades i resultatet. Tre artiklar tillkom från manuell sökning, totalt 18 

artiklar varav nio kvalitativa studier, fyra kvantitativa samt fem studier med mixad metod 

inkluderades. Studierna var utförda i Kanada (n=4), Sverige (n=4), Australien (n=3) samt 

Singapore, Tyskland, Japan, Nederländerna, USA, Irland och Taiwan (n=1). Av dessa artiklar 

ansågs nio stycken ha medelhög kvalitet och resterande nio hög kvalitet. En 

sammanställning av de inkluderade studierna har gjorts i form av en artikelmatris som 
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presenteras i bilaga 2. Artikelmatrisen innehåller en sammanställning av artiklarnas syfte, 

metod och resultat samt kvalitetsbedömning.   

 

Etiska överväganden 

Endast artiklar som varit etiskt godkända och/eller där författarna har fört ett etiskt 

resonemang har inkluderats i denna litteraturöversikt (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 150-151). Då 

denna studie var en litteraturöversikt ansågs det inte nödvändigt att söka etiskt tillstånd 

vilket annars är brukligt inom omvårdnadsforskning (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). 

 

Analys 

Allt textmaterial sammanställdes och analyserades. Utifrån analysen framträdde fyra 

kategorier och sju underkategorier. Kategorierna var information, kommunikation, stöd 

samt hälsa och livskvalitet (jmf. Henricson, 2012, s. 332-333).  Analysen utfördes enligt 

följande; i första steget lästes artiklarnas abstrakt av båda författarna för att få en samlad bild 

av artiklarnas resultat. Artiklarna fördelades sedan mellan författarna vilka markerade de 

delar i texten som besvarade studiens syfte. De delar i texten som motsvarade studiens syfte 

plockades ut, översattes och kondenserades. I sista steget kodades den kondenserade 

textmassan och delades in i kategorier och underkategorier vilka användes till grund för 

resultatet (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 559-560). Texten delades in i meningsbärande delar, 

dessa delar markerades och färgkodades för att kunna sammanfogas till kategorier. 

Kategoriernas innehåll beskrevs och illustrerades med citat från texten (jmf. Friberg, 2012, s. 

168-169). 
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Resultat 
Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier 

INFORMATION Information om sjukdomsförlopp 

Information om tillgängliga resurser 

KOMMUNIKATION Tillgänglighet och förtroende 

STÖD Stöd från vårdpersonal 

Praktiskt och socialt stöd 

HÄLSA OCH LIVSKVALITET Fysisk och psykisk hälsa 

Livskvalitet och att upprätthålla vardagslivet 

 

Information 

Något som var återkommande i de allra flesta studier var behovet av information. De 

närstående efterfrågade framför allt information om sjukdomen och dess förlopp samt 

information om tillgängliga resurser. 

Information om sjukdomsförlopp 

Stajduhar, Martin, Barwich och Fyles (2008) visade i sin studie att tillgång till relevant 

information påverkade de närståendes förmåga att hantera sin situation. Att få kunskap om 

sjukdomen och hur de skulle sköta patientens hygien, mat samt hantera dennes smärta 

ansågs som mycket viktigt. McKay, Taylor och Armstrong (2013) påvisar att 69 procent av de 

närstående var mycket nöjda med informationen om patientens sjukdom och fortsatta vård. 

McNamara och Rosenwax (2010) skriver att drygt var tionde närståendevårdare önskade 

mer information om på vilket sätt de kunde hjälpa sin sjuka närstående och hur framtiden 

för den sjuke skulle kunna komma att se ut. Lundberg, Olsson och Fürst (2013) påpekar att 

när rak och ärlig information gavs till närstående så förhindrades missförstånd och frågor 

kunde besvaras på en gång. Detta gjorde de närstående mindre oroliga inför den kommande 

svåra tiden i samband med dödsfallet. Tack vare detta kände sig de närstående förberedda 

och säkra inför den sjukes död. 

Information om tillgängliga resurser                      

53 % av de 122 närståendevårdarna hade önskat att få genomgå ett utbildningsprogram för 

att bättre kunna ta hand om sin sjuke närstående. De närstående ville lära sig mer om 
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sjukdomsförloppet, att ge praktiskt stöd, att veta var man vänder sig för stöd och 

information samt att vårda andra och samtidigt upprätthålla sitt eget välmående (McKay et 

al, 2013). Detsamma framkommer i Zapart, Kenny, Hall, Servis och Wiley`s artikel (2007) att 

närstående efterfrågar information och råd angående var man som närstående vänder sig i 

frågor om hemtjänstinsatser, vilken omvårdnad den sjuke kan få, vem de närstående ska 

kontakta när beslut ska fattas och om att ha regelbunden kontakt med sjuksköterskan och 

läkaren. Några efterfrågade information om var de kunde vända sig för att få emotionellt 

stöd av kurator eller psykolog. 

 

Kommunikation 

Behovet av en rak och tydlig kommunikation samt vikten av att känna förtroende för den 

inblandade vårdpersonalen framhölls starkt av de närstående i flera studier. 

Tillgänglighet och förtroende 

De närstående kände en trygghet i vetskapen att sjukvården och vårdpersonalen fanns att 

tillgå för att stödja och besvara deras frågor om behovet skulle uppstå (Stajduhar et al., 2008). 

Brazil, Kassalainen, Williams och Dumont (2014) visar i sin studie att närstående både på 

landsbygd och i tätort överlag kände stort förtroende för sjukvården. De närstående kände 

sig trygga med att hjälp fanns att tillgå dygnet runt vid behov. De flesta närstående i en 

studie av Stajduhar et al. (2008) kunde snabbt få tillgång till professionell hjälp efter ett 

telefonsamtal. Det fanns personal tillgänglig för att besvara deras frågor över telefon eller för 

att komma förbi på ett extra besök och utvärdera patientens tillstånd. Snabb respons och 

praktisk hjälp från vårdpersonalen hjälpte de närstående att hantera sin situation. Att veta 

att de inte var ensamma och att hjälpen fanns ett telefonsamtal bort var viktigare än att ha 

vårdpersonal fysiskt närvarande.  

Ibland uppstod problem med kommunikationen mellan närstående och vårdpersonal. Detta 

gjorde att de närstående blev frustrerade. En del upplevde att personalen bara fanns där för 

den sjuke och inte var till någon hjälp för dem som närstående. Det fanns också situationer 

där löften om att få komma till sjukhuset om situationen i hemmet blev ohållbar brutits. De 

närstående upplevde detta som mycket svårt, att vara helt ensam med den döende under 

dennes sista timmar i livet (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  
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En stor kommunikationsbrist är när vårdare inte frågar vilka behov som den sjuke och de 

närstående har eller när de inte överför information mellan varandra angående vilken hjälp 

den sjuke behöver eller vad som gjorts vid tidigare tillfällen (Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 

2006). Det var också så att för många inblandade personer och för många hembesök gjorde 

det svårt för de närstående. För många inblandade skapade svårigheter att utveckla 

personliga relationer (Hirdes, Freeman, Frise Smith & Stolee, 2012; Stajduhar et al., 2008). 

 

Stöd 

Att som närstående ha tillgång till både praktiskt och socialt stöd från vänner och familj samt 

att vårdpersonalen upplevdes som stödjande var viktigt för de närståendes förmåga att 

hantera den svåra situationen. 

Stöd från vårdpersonal 

Linderholm och Friedrichsen (2010) visade att när närstående och vårdpersonal lyckats 

skapa en god relation till varandra så uppstod en klar ansvarsfördelning mellan de 

närstående och vårdpersonalen. Vårdpersonalen hade det huvudsakliga ansvaret och fanns 

alltid tillgängliga när de närstående var i behov av stöd. Alla närstående beskrev 

upplevelsen av att vårda sin svårt sjuke närstående som positiv överlag och framhöll att de 

inte skulle ha klarat av det utan stöd från vårdpersonalen. Sjuksköterskorna upplevdes som 

mycket kunniga i sitt arbete och visade stor mänsklig värme. En make till en kvinna med 

lungcancer berättar:  

"We never felt, there was never an occasion, when we did not get an answer to our questions…. I cannot 

think of any better way to tackle these things than they did. With such human warmth and dedication 

from all who were assigned the job. I always said: You should get the Nobel Prize. You should serve as a 

role model”- Linderholm och Friedrichsen (2010, s. 32). 

Trots detta visades att hos närstående som efter patientens död upplevt en försämring i det 

psykiska välmåendet, påpekade de flesta att de inte fått tillräckligt med stöd från 

vårdpersonalen under och efter vårdtiden (McNamara & Rosenwax, 2010). Många 

närstående upplevde att vårdpersonalen tog för givet att de skulle stanna hemma och vårda 

sin sjuka närstående, att det var en förutsättning för att hemsjukvården skulle fungera 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg & Strang, 2003). 
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I artikeln av Zapart et al. (2007) framkom att stödet var olika från de sjuksköterskor som 

besökte hemmen. Stödet från de kommunala sjuksköterskorna riktade in sig på teknisk hjälp 

såsom att ge injektioner, sätta kateter och byta förband medan de palliativa sjuksköterskorna 

gav mer emotionellt stöd både till närstående och patient. Wong och Ussher (2009) beskrev 

att många närstående till svårt sjuka kände stor tacksamhet till de palliativa team som hjälpte 

dem i hemmet och betonade vikten av det stöd de fick. I den kvantitativa studien av Sano et 

al. (2007) tyckte 81 % av de 112 som svarat på enkäten att vårdpersonalen starkt bidrog till 

att upprätthålla den sjukes personlighet fram till döden. 

Praktiskt och socialt stöd 

Flera studier visade att de allra flesta närstående tyckte att det sociala och praktiska stödet 

från familj och vänner spelade en avgörande roll för deras förmåga att klara av det ansvar 

det innebär att vårda en svårt sjuk närstående i hemmet (Brazil et al., 2014; Leow, Chan, M-

F., & Chan, S.W.C., 2014; Milberg & Strang, 2003; Stajduhar et al., 2008; Lee et al., 2013). 

Stajduhar et al. (2008) visade att praktisk hjälp med till exempel matinköp, städning och 

trädgårdarbete tillät de närstående att fokusera sin energi på den sjuke istället för att oroa sig 

över att vardagssysslorna blev lidande. Att bara få ett brev eller ett telefonsamtal från dem 

som inte kunde vara fysiskt närvarande gjorde stor skillnad, de närstående kände sig 

uppskattade i sin roll. En studie av Leow et al. (2014) påvisade en direkt relation mellan 

nöjdheten med det sociala stödet och antalet personer som de närstående fick socialt stöd av. 

De närstående som hade en högre utbildning och de närstående som bekände sig till en 

religion hade signifikant fler stödjande personer i sin omgivning. Brazil et al. (2014) belyste 

att närstående som bor på landsbygden inte alltid har tillgång till det praktiska stödet då 

vänner och familj ofta bor för långt bort för att vara fysiskt närvarande. 

Stajduhar et al. (2008) beskrev att det fanns situationer där familj och vänner inte alltid var 

till hjälp och stöd för de närstående. Några kände sig svikna och övergivna när personer som 

tidigare stått dem nära inte hörde av sig eller betedde sig annorlunda när de möttes. En 

närstående berättar: 

“I’m finding friends that we’ve known for a long time, they don’t come [visit]. They don’t phone…. They 

are afraid to phone in case they say the wrong thing. That has been a hard thing. People that you 

expected to come and support me and all of a sudden it’s as if you have an illness [that] can be catchy, 

you know? People tend to stay away because they don’t know how to deal with it [death].” - Stajduhar 

et al. (2008, s. 82). 
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Hälsa och livskvalitet 

Flera aspekter av hälsa och livskvalitet kunde ses i de inkluderade artiklarnas resultat. De 

närstående upplevde såväl fysiska som psykiska problem kopplade till sin roll som 

närståendevårdare och även inverkan på livskvalitet och det vardagliga livet var vanligt 

förekommande. 

Fysisk och psykisk hälsa 

I en studie av Wasner, Paal & Borasio (2013) framkom att drygt hälften av de 27 närstående 

som intervjuades upplevde hälsoproblem kopplade till sin roll som närståendevårdare. 

Muskuloskeletala åkommor var vanligt förekommande. Zapart et al. (2007) beskriver i sin 

artikel att 84 % av de 82 närstående ville hjälpa den sjuke vilket var det viktigaste för dem 

redan från början, 74 % uppgav att omhändertagandet gav dem tillfredsställelse, medan 48 

% menade att det var svårt att återhämta sig och vila på grund av att de hela tiden blev 

avbrutna, 26 % kände att hälsan blivit sämre efter att de börjat vårda en närstående och att 

familjen hamnat i ekonomisk knipa. Proot et al. (2003) framhåller att det att leva som en 

fånge i sitt eget hem kan leda till sårbarhet och utbrändhet hos de närstående. Det är en 

ständig balansgång mellan att vårda och att kunna hantera de olika situationer som 

uppkommer. McNamara och Rosenwax (2010) visar att hälsan påverkades hos 50 % av de 

1071 närstående efter patientens död. Nästan 20 % menade att deras hälsa blivit bättre efter 

dödsfallet medan 30 % upplevde en försämring.  

Att som närståendevårdare vara sammanboende med den man vårdar innebär en något 

större påfrestning än för de närståendevårdare som har en annan sorts relation till den sjuke. 

Antalet timmar som de närstående spenderar på att vårda den sjuke påverkar i hög grad 

påfrestningen, desto fler timmar desto större påfrestning. De närstående vars sjuka 

familjemedlem förväntades dö inom en sexveckorsperiod upplevde en kraftig ökning av 

påfrestningsnivån jämfört med de närstående där den sjuke förväntades leva i sex månader 

eller längre (Hirdes et al., 2012). Flera studier visade att de närståendes negativa upplevelser 

av patientens psykiska och fysiska lidande i hög grad påverkade det psykiska välmåendet 

hos de närstående och gav symptom såsom ångest, depression och sömnstörningar (Hirdes 

et al., 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010; McKay et al., 2013; Milberg, Strang & 
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Jakobsson, 2003; Stajduhar et al., 2008). I artikeln av Jo et al (2006) var trötthet den vanligaste 

upplevelsen av psykisk ohälsa hos närstående. Generellt tyckte de närstående att det var 

svårt att se den sjuke tappa kontrollen över sin situation. Andra närstående kände 

svårigheter att acceptera att deras relation ändrats. Zapart et al. (2007) beskriver i sin artikel 

att känslor av ledsamhet och depression inför framtiden var vanligt hos närstående när de 

vårdade en svårt sjuk, detta kunde kopplas till dennes sjukdom som en maka beskriver: 

“R needs attention during the night. I´m awake three or four times to adjust his sling, etc. One Sunday I 

came and sat on the veranda and I just cried. I couldn’t do anything that day. I cry silent tears on my 

own, they are uncontrollable but R does not hear me… I cope with it. I don’t think I would have got the 

depression if R hadn´t been sick.” -Zapart et al. (2007, s. 102). 

Linderholm och Friedrichsen (2010) visade att tiden efter döden ofta upplevdes som ett stort 

vakuum av enorm ensamhet för de närstående. 

Livskvalitet och att upprätthålla vardagslivet 

I en studie av Milberg och Strang (2003) beskriver de att de närstående upplevde det som 

mycket positivt när vardagslivet kunde upprätthållas i så hög grad som möjligt. Att fortsätta 

göra saker som man tidigare tyckt om, fira födelsedagar och umgås med vänner som vanligt 

var viktigt. När detta inte var möjligt, på grund av svårigheter hos den sjuke att äta eller helt 

enkelt orka vara med, och inget av det normala vardagslivet fanns kvar uppstod lidande för 

både de närstående och den sjuke. I en studie av Philips och Reed, (2010) berättar närstående 

om att de medvetet skyddar sina närstående från generande situationer för att skydda deras 

integritet och värdighet, som en maka berättar 

“He wet the bed. I didn’t want him to know about it. He had said ‘Please don’t let me lose my self-

respect, that’s all I’m asking you.’ I took him into the bathroom and I sat him down. And I said, ‘Dad, I’ll 

just go and straighten your bed’.” -Philips och Reed (2010, s. 209). 

Wasner et al. (2013) visar i sin studie att livskvaliteten hos närstående står i direkt relation till 

förändringar i patientens personlighet. Förändringar i personligheten är mycket vanligt hos 

patienter med hjärntumörer. Leow et al. (2014) visade att patientens diagnos påverkade 

livskvaliteten hos de närstående. Bröstcancer och cancer i de kvinnliga 

reproduktionsorganen påverkade livskvaliteten negativt hos de närstående i högre 

utsträckning än till exempel lungcancer och colorektalcancer. 

I en studie av Stajduhar et al. (2008) beskrev många av de närstående att de hade en allmänt 

positiv livssyn vilket gjorde det lättare för dem att hantera den svåra situationen. De hade en 
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attityd som innebar att de tog i saker och ting direkt och beskrev sig själva som organiserade, 

självsäkra och att de hade lätt för att ta kontroll över situationer. En kvinna berättar: 

“If something needs doing, you just go do it. You don’t sit around and whine about it. Whining gets you 

nowhere in life. That’s always been the way I’ve been, and I guess that’s how I’m coping [with 

caregiving at home].”- Stajduhar et al. (2008, s. 80). 

En del närstående hade svårt att hantera det faktum att deras älskade så småningom skulle 

dö. De tog därför saker en dag i taget. Det tillät dem att uppskatta och värdesätta den tid 

som var kvar utan att låta sig nedslås av den bistra tid som komma skulle. De flesta 

närstående kunde trots sin svåra situation se något positivt i sin upplevelse medan några 

närstående bara såg det som något de var tvungna att göra. Det framkom också att 

relationen mellan den närstående och den sjuke antingen kan försämras eller förbättras 

under den palliativa delen av sjukdomen. Goda relationer tenderade att förbättras och bli 

ännu starkare medan i grunden svaga relationer försämrades (Stajduhar et al., 2008).  

Tvärtemot vad Stajduhar beskriver påvisar Wong & Ussher (2009) att närstående kände 

tillfredsställelse och sammanhang av att finnas till hands för den sjuke in till livets slut vilket 

gjorde att en dålig relation kunde vända till en positiv för nu fanns tiden att sitta ner och 

prata om minnen och tidigare upplevelser. Sano et al. (2007) skriver att 93 % av de 112 

närstående i studien kände att det var bra för den sjuke att få vårdas i hemmet och 86 % att 

det var bra för hela familjen att deras närstående fick dö i hemmet. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl då dessa i huvudsak är 

inriktade på omvårdnadsforskning. Det kan vara en begränsning att inga sökningar gjordes i 

PsycINFO då det var känslor och upplevelser som skulle undersökas och PsycINFO i 

huvudsak är inriktad på den psykiska känslovärlden. Att endast artiklar som fanns fritt 

tillgängliga via Mittuniversitetets biblioteksservice inkluderades var en begränsning 

eftersom att det finns viss risk att relevanta artiklar kan ha missats. Sökningarna utfördes 

mestadels som fritextsökningar utifrån valda sökord vilket både kan vara en styrka och en 

svaghet. En styrka eftersom alla artiklar innehållandes valda sökord kommer med och en 
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svaghet då det kan innebära att sökningen inte varit tillräckligt specifik vilket medförde ett 

stort antal titlar att granska. 

Av de 18 inkluderade artiklarna var fyra från Sverige, fyra från Kanada, tre från Australien 

och övriga artiklar från Singapore, Tyskland, Japan, Nederländerna, USA, Irland och Taiwan 

vilket kan ses som en styrka att kunna jämföra de närståendes upplevelser och känslor från 

olika delar av världen. Författarna granskade artiklarna enskilt och då frågor uppstod 

diskuterades dessa gemensamt. På grund av svårigheter att mötas fysiskt tillräckligt ofta har 

Google Docs använts som gemensamt arbetsredskap för att forma resultatet. Detta kan ses 

som en svaghet eftersom båda författarna inte läst samtliga artiklar i sin helhet men på grund 

av tidsbrist och fysiskt långt avstånd mellan författarna valdes denna metod. Nio kvalitativa 

studier, fyra kvantitativa samt fem studier med mixad metod har använts. Då de kvalitativa 

artiklarna är mer specifikt fokuserade på just känslor och upplevelser hos de närstående 

svarar de bäst mot litteraturöversiktens syfte medan de kvantitativa studierna ofta är mer 

omfattande och ger en bredare bild av palliativ hemsjukvård som helhet. Det kan anses som 

en styrka att ha med studier med olika metoder just för att få en helhetsbild. För att få en så 

aktuell bild av forskningsläget som möjligt fokuserades litteratursökningen på de senaste tio 

åren, dock inkluderades tre äldre artiklar via manuell sökning då de ändå ansågs relevanta. 

Det har varit svårt att konsekvent använda samma begrepp för den sjuke varför flera ordval 

förekommer. Då det gäller de närstående har ordet närstående använts genomgående i 

texten. Ibland har det varit svårt att få ett bra flyt i texten och att placera resultatet under rätt 

kategori då flera kategorier liknar varandra och resultatet passar in på flera ställen. 

 

Resultatdiskussion 

Ett viktigt fynd i resultatet var de närståendes behov av information för att kunna känna 

trygghet och vara förberedda inför framtiden. Detta bekräftas i en översiktsartikel av 

Docherty et al. (2008) där det bland annat framkommer att det är viktigt att tänka på hur och 

var informationen framförs och vem som tar emot informationen. Information bör ges både 

muntligt och skriftligt samt på en lugn plats där det inte finns några störande moment. Olika 

personer har olika möjligheter att tillgodogöra sig information, äldre och lågutbildade är 

särskilt utsatta grupper.  
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I sjuksköterskans roll ingår att undervisa och informera såväl patient som närstående. 

Milberg och Strang (2007) belyser, i sin artikel om närståendes upplevelser av vårdpersonal 

inom palliativ hemsjukvård, vikten av individanpassad information samt att ta hänsyn till 

speciella önskemål, alla närstående vill inte veta allt. Bee, Barnes och Luker (2008) har i en 

översiktsartikel identifierat närståendes brist på information gällande symtomkontroll som 

en viktig faktor för sjuksköterskor inom palliativ vård att beakta. När sjuksköterskan har 

bristande kunskap om vikten av informationsöverföring gällande symtomkontroll för den 

sjuke skapas ångest hos de närstående. Sherman, McGuire, Free och Cheon (2014) belyser 

också behovet av klar och tydlig kommunikation, brist på detsamma innebär en stor stress 

och onödigt lidande för de närstående. De närstående uttryckte i en artikel av Fernandes och 

Komessu (2013)  en önskan om att förstå hela processen från diagnosen fram till döden och 

inte bara enstaka delar. Kunskap om och färdigheter i att informera och utbilda såväl patient 

som närstående är en viktig del i all omvårdnad vilket sjuksköterskan bör ta hänsyn till. 

Närståendes förtroende för sjukvården står i stark relation till inblandad vårdpersonals 

tillgänglighet samt förmåga att kommunicera med de närstående och den sjuke på ett öppet 

och ärligt vis vilket resultatet visade. Kommunikation är en av den palliativa vårdens fyra 

hörnstenar, detta styrks av Milberg och Strang (2007) som menar att det är viktigt för 

sjuksköterskan att tänka även på de närståendes behov i den svåra situationen. Närstående 

kände sig sedda och bekräftade när vårdpersonalen tog sig tid att lyssna på deras tankar och 

hade en engagerad och respektfull framtoning som en intervjudeltagare berättar: 

”The great attention to how I felt and coped. I felt like the team above all was a support for me, which 

made me feel more confident in the contact with my ill family member. It was a professional contact but 

at the same time very personal and warm. It felt also fantastic that they took time to sit down and talk 

and took the time to wait for me to have the strength and wish to talk.” – Milberg och Strang (2007, s. 

746). 

 

Detta bekräftas även av Kari Martinsen som påpekar att omsorg uttrycks med hjälp av en 

bestämd grundhållning vilken innebär respekt för den andre vilket grundas i en ömsesidig 

relation. Detta speglar en insikt om att vi alla kan hamna i en situation där vi är beroende av 

hjälp från andra (Kirkevold, 2000, s. 198-199). Detta är viktigt att känna till som 

sjuksköterska, ensam är inte stark men vi kan alltid hjälpa någon annan genom att bara 

lyssna och finnas till hands. 

Det framkom i flera av artiklarna i resultatet att de närstående hade ett stort behov av 

praktiskt och socialt stöd samt stöd från vårdpersonalen. Kan man då ställa sig frågan hur 
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det är att befinna sig i den svåra situation som den palliativa vården faktiskt innebär, -kan 

den likställas med reaktionsfasen vid en krisreaktion? Cullberg (2003, s. 144-147) beskriver 

hur reaktionsfasen får den drabbade att försöka finna mening i den kaotiska situationen, 

man ställer sig frågande till varför man drabbats av detta svåra. Isolering är en vanlig 

reaktion under denna fas. Sjuksköterskan har här en viktig roll i att uppmuntra till att bryta 

isoleringen och återupprätta kontakten med vänner och bekanta. Enligt Cowan (2014) är det 

viktigt att de närstående har en öppen kommunikation också med vänner och övriga 

familjemedlemmar för att de ska förstå deras behov av avlastning och stöd i hemmet.  

Att få stöd från vårdpersonal skapar för de närstående en känsla av samhörighet och delat 

ansvar. När detta stöd saknas uppstår istället känslor av övergivenhet, att vara helt ensam 

med den svåra uppgift som det innebär att vårda en svårt sjuk närstående i hemmet (Milberg 

& Strang, 2007). Stödet till närstående kan i förlängningen vara det bästa stödet även för den 

sjuke (SOU 2001:6, s. 38). Detta är något som varje sjuksköterska bör uppmärksamma och ta 

fasta på. 

I resultatet synliggjordes komplexiteten i att vara närståendevårdare åt en svårt sjuk och 

döende person i hemmet. Det var påfrestande såväl fysiskt som psykiskt samt påverkade i 

stor utsträckning både livskvaliteten och det vardagliga livet hos de närstående.  

Olson (2014) visar i sin intervjustudie att vardagslivet kan påverkas radikalt när en make 

eller maka plötsligt drabbas av en livshotande sjukdom. Den närstående måste hjälpa den 

sjuke med allt från påklädning till mat och mediciner. Uppgifter som den närstående ofta är 

helt oförberedd på vilket också förändrar vardagslivet för både den sjuke och den 

närstående. Det är inte ovanligt att den sjukes personlighet förändras och således påverkar 

relationen på ett negativt sätt, den sjuke kanske inte längre vill hålla handen eller ha fysisk 

närhet med sin friska make/maka. En studie av Brazil, Kaasalainen, Ploeg och Marshall 

(2010) visade att den fysiska och psykiska pressen på de närstående kan skapa oro hos 

vårdpersonalen. När en närstående uppenbart inte orkar längre påverkas säkerheten för den 

sjuke, vilket till exempel kan innebära att den närstående struntar i att hjälpa den sjuke med 

att tvätta sig eller slarvar med dennes medicinering. 

Det är enligt författarna mycket viktigt att som sjuksköterska inom palliativ vård ha detta i 

åtanke och tidigt uppmärksamma tecken på stress och psykisk ohälsa hos närstående. Stress 

och psykisk ohälsa hos närstående drabbar i förlängningen även den sjuke och andra 
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familjemedlemmar och vänner vilket indirekt har en negativ påverkan på livskvaliteten hos 

såväl närstående som patient. Det är därför av stor vikt att som sjuksköterska stödja de 

närstående redan tidigt i processen för att de närstående ska klara av att hantera 

omvårdnaden av den sjuke på bästa sätt och samtidigt bibehålla sin egen fysiska och 

psykiska hälsa. 

 

Slutsats 

Genom att tidigt identifiera och uppmärksamma de närståendes behov av information och 

stöd kan sjuksköterskan genom god kommunikation minska det psykiska och fysiska 

lidandet för såväl närstående som patienter inom palliativ vård. Något intressant som 

nämndes i bakgrunden i flera av de inkluderade artiklarna var den ekonomiska förlust som 

många närståendevårdare upplevde på grund av att de ofta tvingats avstå från 

förvärvsarbete helt eller delvis för att vårda sin sjuka närstående. Detta område kräver mer 

forskning för att kartlägga de ekonomiska konsekvenser det har för individen och samhället 

i stort. Intressant vore också att studera problemet med närståendes psykiska och fysiska 

ohälsa mer ingående och utveckla ett stödprogram för närstående inom palliativ 

hemsjukvård där de tidigt kan få råd och stöd från andra i liknande situation samt 

professionellt stöd från exempelvis läkare, kuratorer och sjuksköterskor. Detta för att kunna 

utveckla den palliativa vården mot att bättre möta den moderna patientens krav och i större 

utsträckning ge individanpassad omvårdnad till såväl patient som närstående.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Referenslista 

Bee, P.E., Barnes, P., & Luker, K.A. (2008). A systematic review of informal caregivers’ needs 

in providing home-based end-of-life care to people with cancer. Journal of Clinical Nursing, 18, 

1379-1393. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02405.x 

Brazil, K., Kaasalainen, S., Ploeg, J., & Marshall, D. (2010). Moral distress experienced by 

health care professionals who provide home-based palliative care. Social Science & Medicine, 

71, 1687-1691. doi: 10.1016/j.socscimed.2010.07.032 

Brazil, K., Kaasalainen, S., Williams, A., & Dumont, S. (2014). A comparison of support needs 

between rural and urban family caregivers providing palliative care. American Journal of 

Hospice & Palliative Medicine, 31, (1), 13-19. doi: 10.1177/1049909112474712 

Burns, C.M., Abernethy, A.P., Dal Grande, E. & Currow, D.C. (2014). Uncovering an invisible 

network of direct caregivers at the end of life: A population study. Palliative Medicine, 27, (7), 

608-615. doi: 10.1177/0269216313483664 

Cowan, M.M. (2014). The lived experiences of the Sikh population of south east England 

when caring for a dying relative at home. International Journal of Palliative Nursing, 20, (4), 

179-186. 

Cullberg, J. (2003). Kris och utveckling: en psykodynamisk och socialpsykiatrisk studie. (4. utg.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

Docherty, A., Owens, A., Asadi-Lari, M., Petchey, R., Williams, J., & Carter, Y.H. (2008). 

Knowledge and information needs of informal caregivers in palliative care: a qualitative 

systematic review. Palliative Medicine, 22, 153-171. doi: 10.1177/0269216307085343 

Drevenhorn, E. (red.) (2010). Hemsjukvård. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Engström, L. 2012. Kliniken flyttar hem. Sjuksköterskans institutionella praktik inom 

specialiserad palliativ hemsjukvård. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in 

Education. 128. 199 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-8257-2. 

Fernandes, M.dF.P., & Komessu, J.H. (2013). Nurses’ challenges in view of the pain and 

suffering of families of terminal patients. Rev Esc Enferm USP, 47, (1), 246-253. 

Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2., 

[rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Hirdes, J.P, Freeman, S., Frise Smith, T., & Stolee, P. (2012) Predictors of caregiver distress 

among palliative care clients in Ontario: Evidence based on the interRAI Palliative Care. 

Palliative and Supportive Care, 10, 155-163. doi: 10.1017/S1478951511000824 

Jack, B.A., O´Brien, M.R., Scrutton, S., Baldry, C.R., & Groves, K.E. (2014). Supporting family 

carers providing end-of-life home care: a qualitative study on the impact of a hospice at 

home service. Journal of Clinical Nursing, 24, 131-140. doi: 10.11/jocn.12695 

 



 

19 
 

Jo, S., Brazil, K., Lohfeld, L., & Willison,K. (2006). Caregiving at the end of life: Perspectives 

from spousal caregivers and care recipients. Palliative and Supportive care, 5, 11-17. doi: 

10.1017/S1478951507070034 

 

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2., [omarb. och utvidgade] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Lee, H,T,S., Melia, K,M., Yao, C-A,Y., Lin, C-J., Chiu, T-Y, C., & Hu, W-Y. (2013). Providing 

hospice home care to the terminally ill elderly people with cancer in Taiwan: family 

experiences and needs. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 31, (6), 628-635. doi: 

10.1177/1049909113499603 

 

Leow, M.Q.H., Chan, M-F., & Chan, S.W.C. (2014). Predictors of Change in Quality of Life of 

Family Caregivers of Patients Near the End of Life With Advanced Cancer. Cancer Nursing, 

37, (5). 391-400. doi: 10.1097/NCC.0000000000000101 

 

Linderholm, M., & Friedrichsen, M, (2010). A Desire to Be Seen - Family 

Caregivers´Experiences of Their Caring Role in Palliative Home Care. Cancer Nursing, 33, (1), 

28-36.  

 

Luijkx, K.G., & Schols, J.M.G.A. (2011). Perceptions of terminally ill patients and family 

members regarding home and hospice as places of care at the end of life. European Journal of 

Cancer Care, 20, 577-584. doi: 10.1111/j.1365-2354.2010.01228.x 

 

Lundberg, T., Olsson, M., & Fürst, C.J. (2013). The perspectives of bereaved family members 

on their experiences of support in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 19, 

(6), 282-288. 

 

McKay, E.A., Taylor, A.E., & Armstrong, C. (2013). “What she told us made the world of 

difference”: Carers’ perspectives on a hospice at home service. Journal of Palliative Care, 29, 

(3), 170-177.  

 

McNamara, B., & Rosenwax, L. (2010). Which carers of family members at the end of life 

need more support from health services and why? Social Science & Medicine, 70. 1035-1041. 

doi: 10.1016/j.socsimed.2009.11.029 

 

*Milberg, A., & Strang, P. (2003) Meaningfulness in palliative home care: An interview study 

of dying cancer patients´ next of kin.  Palliative and Supportive Care, 1, 171-180. doi: 

10.1017/S1478951503030311 

 

*Milberg, A., Strang, P., & Jakobsson, M. (2003) Next of kin´s experience of powerlessness 

and helplessness in palliative home care. Support Care Cancer, 12, 120-128. doi: 

10.1007/s00520-003-0569-y 

 

Milberg, A., & Strang, P. (2007). What to do when ‘there is nothing more to do’? A study 

within a salutogenic framework of family members experience of palliative home care staff. 

Psycho-Oncology, 16, 741-751. doi: 10.1002/pon.1124 



 

20 
 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. 

uppl.) Stockholm: Liber 

 

Olson, R.E. (2014) Indefinite loss: the experiences of carers of a spouse with cancer. European 

Journal of Cancer Care, 23, 553-561. doi: 10.1111/ecc.12175 

 

Phillips, L., & Reed, P,G. (2010). End-of-life caregiver´s perspectives on their role: generative 

caregiving. The Gerontologist, 50, (2), 204-214. doi: 10.1093/geront/gnp116 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 

practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

 

*Proot, I.M., Abu-Saad, H.H., Crebolder, H, F.J.M., & Widdershoven, G.A.M. (2003). 

Vulnerbility of family caregivers in terminal palliative care at home; balancing between 

burden and capacity. Nordic college of caring sciences, 17, 113-121. 

 

Reita, A.M. & Schølberg, T.K. (red.) (2003). Onkologisk omvårdnad: patient, problem, åtgärd. (1. 

uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Sano, T., Maeyama, E., Kawa, M., Shirai, Y., Miyashita, M., Kazuma, K., & Okabe, T. (2007). 

Family caregiver´s experiences in caring for a patient with terminal cancer at home in 

Japan.  Palliative and Supportive care, 5, 389-395. doi: 10.1017/S1478951507000582 

 

Sherman, D.W., McGuire, D.B., Free, D., & Cheon, J.Y. (2014). A Pilot Study of the Experience 

of Family Caregivers of Patients With Advanced Pancreotic Cancer Using a Mixed Methods 

Approach. Journal of Pain and Symptom Management, 48, (3), 385-399. doi: 

10.1016/j.jpainsymman.2013.09.006 

 

Socialstyrelsen. (2011). Socialstyrelsens termbank. Hämtad 2 februari, 2016, från Socialstyrelsen, 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=471 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=272 

 

Stajduhar, K.I., Martin, W.L., Barwich, D., & Fyles, G. (2008). Factors Influencing Family 

Caregivers´ Ability to Cope With Providing End-of-Life Cancer Care at Home. Cancer 

Nursing, 31, (1). 77-85. 

 

Statens Offentliga Utredningar (SOU 2001:6) Kommittén om vård i livets slutskede (2001). 

Döden angår oss alla: värdig vård vid livets slut: slutbetänkande. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. 

 

Strang, P. & Beck-Friis, B. (red.) (2012). Palliativ medicin och vård (4 rev uppl). Stockholm: 

Liber.  

 

Wasner, M., Paal, P., & Borasio, G.D. (2013). Psychosocial Care for the Caregivers of Primary 

Malignant Brain Tumor Patients. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 9, (1), 

74-95. doi: 10.1080/15524256.2012.758605 



 

21 
 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Wong, T,W.K., & Ussher, J., (2009). Bereaved Informal Cancer Carers Making Sense of Their 

Palliative Care Experiences at Home. Health and Social Care in the Community, 17, (3), 274-282. 

doi: 10.1111/j.1365-2524.2008.00828.x 

 

Zapart, S., Kenny, P., Hall, J., Servis, B., & Wiley, S. (2007). Home-based palliative care in 

Sydney, Australia: the carer´s perspective on the provision of informal care. Health and social 

care in the community, 15, (2), 97-10. doi: 10.1111/j.1365-2524.2006.00665.x 

 

  

 



 

 

Söktabell (bilaga 1.1 samt 1.2) 
 

Bilaga 1.1 Artikelsökning Cinahl utförd 2016-01-25 

Nummer Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Antal inkluderade 

artiklar 

#1 Palliative care 

OR end of life 

care 

Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

6883 - - - - 

#2 Family OR 

informal 

caregiver 

Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

32190 - - - - 

#3 Home Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

22785 - - - - 

#4 Experience OR 

perception OR 

view OR concern 

OR perspective 

Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

70142 - - - - 

#5 #1 AND #2 Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

2107 - - - - 

#6 #1 AND #2 AND 

#3 

Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

559 - - - - 

#7 #1 AND #2 AND 

#3 AND #4 

Publicerade de senaste 10 

åren, academic journals, 

alla vuxna 

257 257 36 16 8 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln. Använda artiklar har lästs, relevansbedömts och granskats för 

vetenskaplig kvalitet. 
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Nummer Sökord Avgränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Antal inkluderade 

artiklar 

#1 Palliative care 

OR end of life 

care 

Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

15983 - - - - 

#2 Experience Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

97886 - - - - 

#3 Family OR 

informal 

caregiver 

Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

94260 - - - - 

#4 Home care Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

64883 - - - - 

#5 #1 AND #2 Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

2052 - - - - 

#6 #1 AND #2 

AND #3 

Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

651 - - - - 

#7 #1 AND #2 

AND #3 AND 

#4 

Publicerade de senaste 

10 åren, abstract, alla 

vuxna 19+ 

322 322 42 17 7 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln. Använda artiklar har lästs, relevansbedömts och granskats för 

vetenskaplig kvalitet. 



 

 

Artikelmatris (bilaga 2) 
 
Bilaga 2 Artikelmatris 

Författare, År, Land Syfte Typ av studie Del- 

tagare 

(/bortfall) 

Metod Data- 

insamling 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Brazil, K., 

Kaasalainen, S., 

Williams, A. & 

Dumont, S.  

(2014). Kanada 

 

Att undersöka behovet av 

stöd hos närstående till 

palliativa patienter både på 

landsbygden och i stadsmiljö 

Kvantitativ 

jämförande 

tvärsnittsstudie 

140 (ej angivet) Telefon- 

intervjuer 

Strukturerade frågor  

SPSS statistikanalys 

Närstående i båda grupperna uttryckte 

stort förtroende för sjukvården. På 

landsbygden saknade många 

närståendevårdare hjälp med de 

vardagliga sysslorna. De flesta i båda 

grupperna hade en huvudsaklig 

vårdgivare dit de kunde vända sig med 

eventuella problem.  

Medel 

Hirdes, J.P., 

Freeman, S., 

Frise Smith, T  

& Stolee, P.  

(2012). Kanada 

 

Att undersöka faktorer som 

upplevs som påfrestande hos 

närstående till patienter som 

får palliativ vård. 

Kvantitativ data 

från tidigare 

större studie  

3929 (ej 

angivet) 

Återanalys av 

avidentifierad  

data från tidigare 

studie. 

Korstabulering,  

X-2 test 

När döden kan förväntas inom en snar 

framtid ökar påfrestningarna för 

närståendevårdare. Det fanns ett starkt 

samband mellan antalet utförda 

vårdtimmar och upplevd påfrestning.  

Hög 

Jo, S,. Brazil, K., 

Lohfeld, L. & 

Willison, K. (2006).  

Kanada 

Undersöka make/makas 

upplevelse av palliativ 

hemsjukvård.  

Kvalitativ  44 (30) Semi- 

strukturerade bandade 

intervjuer  

Innehållsanalys 

I resultatet uppger närstående både 

positiva och negativa aspekter. Närstående 

upplevde brister i informationsöverföring 

och kommunikation.  

Medel. 

Lee, H-T, S., Melia, 

K.M., Yao, C-A., Lin, 

C-J., Chiu, T-Y. & 

Hu, W-Y. (2013). 

Taiwan 

Att undersöka familjers 

upplevelser och behov i 

samband med ’hospice i 

hemmet’ till obotligt sjuka 

äldre personer med cancer i 

Taiwan. 

Kvalitativ 44 (ej angivet) Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

De närstående upplevde det sociala stödet 

som mycket viktigt för förmågan att 

hantera situationen. Stort behov av stöd 

från vårdpersonal. 

Medel 



 

 

Leow, M.Q.H, Chan, 

M-F. & Chan, S.W.C. 

(2014). 

Singapore 

Att undersöka förändringen i 

livskvalitet, socialt stöd och 

andlighet hos närstående 

under en 

tvåmånadersperiod samt 

identifiera förutsättningar för 

förändring i livskvalitet 

Kvantitativ 

longitudinell 

studie 

93 (48,7%) Fråge- 

formulär, 

strukturerade frågor 

SPSS 

Vid första mättillfället hade de närstående 

hög positiv anpassningsförmåga men 

upplevde också stor arbetsbörda. De 

närstående upplevde att socialt stöd var 

mycket viktigt. Det som mest påverkade 

förändringar i Livskvalitet hos de anhöriga 

var förändringar i det sociala stödet och 

försämringar i patientens mående. 

Medel 

Linderholm, M. & 

Friedrichsen, M. 

(2010).  

Sverige 

Att undersöka hur närstående 

i palliativ vård upplever sin 

egen roll som vårdare och 

behovet av stöd under den 

döendes sista dagar i livet och 

efter döden. 

Kvalitativ, 

hermeneutisk 

13 (ej angivet) Semi- 

strukturerade 

intervjuer  

Innehålls- 

analys 

De flesta närstående kände att både den 

sjuke och sjukvårdspersonalen förväntade 

sig att de skulle ta hand om den sjuke i 

hemmet. Flera närstående kände att det 

palliativa teamet bara fanns till för den 

sjuke och inte för de närstående. Positiv 

upplevelse av vårdpersonal då personliga 

relationer skapats. 

Hög 

Lundberg, T., 

Olsson, M. & Furst, 

C.J. (2013). 

Sverige  

Att undersöka närståendes 

upplevelser när deras svårt 

sjuka närstående 

vårdades i livets slut och dog 

i hemmet, vilket stöd fick de 

och vad saknade de. 

Kvalitativ 

metod 

30 (5) Bandade intervjuer 

enligt 

semistrukturerad 

guide. 

Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys 

I resultatet framkommer närståendes 

behov av att få rak, ärlig och fortlöpande 

information för att hjälpa dem att förstå 

och mentalt förbereda sig inför den sjukes 

död. 

Hög 

McKay, E.A., Taylor, 

A.E. & Armstong, C. 

(2013).  

Irland 

Att undersöka huruvida ett 

‘hospice i hemmet’ (HiH) 

underlättar för närstående 

och möjliggör för svårt sjuka 

patienter att få vård och dö i 

det egna hemmet 

Mixad metod 

 

122/29 

(varierande, en 

del inte svarat 

på samtliga 

frågor) 

Frågeformulär, 

personliga intervjuer 

SPSS för 

frågeformulär, 

innehållsanalys för 

kvalitativ del 

De allra flesta ansåg att förväntningarna 

mötts eller överträffats inom merparten av 

de undersökta områdena. De flesta 

närstående var nöjda eller mycket nöjda 

med HiH-teamets tillgänglighet. Drygt 

hälften av deltagarna hade önskat få delta 

i ett utbildningsprogram för att få mer 

information och kunskap om den 

palliativa vården. 

Medel 



 

 

McNamara, B. & 

Rosenwax, L. (2010).  

Australien 

 

Att beskriva och förstå 

behoven hos närstående som 

vårdar en svårt sjuk person 

vid livets slut 

Mixad metod, 

tvärsnittsstudie 

1071 (4 på 

grund av 

ofullständig 

information) 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer 

Korrelationsanalys 

enligt Pearson 

De flesta närstående tyckte att de fått 

tillräckligt stöd från sjukvårds- 

personal men framhöll samtidigt behovet 

av mer information samt praktiskt, socialt 

och emotionellt stöd. 

Hög 

Milberg, A. & 

Strang, P. (2003).  

Sverige* 

Att beskriva och tolka 

meningsfullhet inom 

avancerad palliativ 

hemsjukvård hos närstående 

till cancersjuka. 

Kvalitativ 19 (ej angivet) Personliga intervjuer, 

öppna frågor 

Induktiv 

innehållsanalys 

Att så långt som möjligt bibehålla 

vardagliga aktiviteter och hobbies 

upplevdes som positivt av de närstående. 

När patienten hade bra dagar och de 

närstående upplevde att deras insatser 

gjort skillnad för den sjuke ökade de 

närståendes känsla av meningsfullhet. 

Medel 

Milberg, A., Strang, 

P. & Jakobsson, M. 

(2003).  

Sverige* 

Att belysa upplevelser av 

vanmakt och hjälplöshet hos 

närstående inom palliativ 

hemsjukvård 

Mixad metod, 

tvärsnittsstudie 

233 (ej angivet) Frågeformulär, öppna 

frågor 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

innehållsanalys 

 

 

De närståendes perception av patientens 

fysiska och psykiska lidande påverkade i 

hög grad känslan av vanmakt. Att behöva 

stå på sidan och se på när en älskad 

familjemedlem eller vän tynar bort och 

känslan av att inte räcka till bidrog till de 

närståendes känsla av vanmakt och 

hjälplöshet. Vanmakt och hjälplöshet tog 

sig uttryck i både fysiska och psykiska 

symptom. 

Medel 

Philips, L. & Reed, P. 

G. (2010). 

USA 

Beskriva närståendes 

perspektiv på att var både 

närstående och vårdgivare till 

äldre med livs begränsad 

sjukdom. 

Kvalitativ 

metod 

38 (11) Bandade Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

Konstant jämförande 

analys 

 

Många närstående vill fortsätta med de 

vardagliga aktiviteter, rutiner och regler 

som de levde efter innan den närstående 

blev sjuk. Detta för att skydda och inte 

utsätta dem för situationer som kan vara 

kränkande. Att upprätthålla livskvalitet 

för den sjuke livet ut.  

Hög 



 

 

Proot, I., Abu-Saad, 

H.H., Crebolder, 

H.F.J.M., Goldsteen, 

M., Luke, K, A & 

Widdershoven, G. 

A.M. (2003). 

Nederländerna* 

Undersöka vilket stöd 

närstående behöver i 

hemmet. 

Kvalitativ, 

grundad teori 

13 (ej angivet) Bandade intervjuer 

samt anteckningar 

direkt hos patienten 

Konstant jämförande 

analys 

 

Resultaten visade att närståendevårdare 

upplever behov av mera stöd både fysiskt 

och psykiskt. 

Hög 

Sano, T., Maeyama, 

E., Kawa, M., Shirai, 

Y., Miyashita, M., 

Kazuma, K & Okabe, 

T. (2007).  

Japan. 

Att beskriva erfarenheten av 

att vårda döende 

cancerpatienter i hemmet 

med stöd från palliativ 

hemsjukvård. 

Kvantitativ 

metod 

112 (38) Anonyma fråge- 

formulär via e-post 

Beskrivande statistisk 

analys. 

Resultaten visade att upplevelsen av att 

vårdas i hemmet med stöd av 

hemsjukvård var mycket tillfredsställande 

för både närstående och den sjuke. Stödet 

från vårdpersonalen bidrog till att 

upprätthålla den sjukes personlighet.  

Medel 

Stajduhar, K.I., 

Martin, L.W., 

Barwich, D. & Fyles, 

G. (2008).  

Kanada 

Att beskriva faktorer som 

påverkar närståendevårdares 

förmåga att tillhandahålla 

palliativ vård i hemmet. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie. Del i en 

större studie 

med mixad 

metod. 

29 (ej angivet) Semistrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Att som närstående ha en positiv livssyn 

underlättade i den svåra situationen.  

De flesta närståendevårdare såg ett värde i 

upplevelsen medan några bara såg det 

som något som måste göras. 

Stöd från sjukvårdspersonal, socialt stöd 

och tillgång till relevant information sågs 

som mycket viktigt av de närstående i 

studien. 

Hög  

Wasner, M., Paal, P. 

& Borasio, G.D. 

(2013).  

Tyskland 

Att undersöka erfarenheter, 

Livskvalitet, upplevd 

vårdtyngd och psykiskt 

välmående hos närstående 

som vårdar patienter med 

maligna hjärntumörer i 

hemmet. 

Mixad metod 27 (ej angivet) Intervjuer och fråge- 

formulär 

SPSS för kvantitativ 

data, tematisk 

innehållsanalys för 

kvalitativ data 

56 % rapporterade hälsoproblem på grund 

av sin vårdande roll och 33 % av 

deltagarna hade en ökad risk för 

psykosomatiska problem. Tillgång till 

relevant information, råd och stöd ansågs 

vara mycket viktigt. Livskvalitet hos 

närstående står i direkt relation till 

förändringar i personligheten hos den 

sjuke. 

Medel 



 

 

 

 

 

 

  

Wong, W.K.T. & 

Ussher, J. (2009).  

Australien 

Att undersöka närståendes 

upplevda erfarenheter som 

närstående till en cancersjuk 

anhörig  

Kvalitativ 

metod 

22 (ej angivet) Bandade intervjuer 

Tematisk analys 

 

Närstående upplevde tillfredsställelse av 

att göra gott och att möta den sjukes 

behov. Många påpekade vilken av att 

upprätthålla vardagen. 

Hög 

Zapart, S., Kenny, P., 

Hal, J., Servis, B & 

Wiley, S. 

(2007). 

Australien 

Utforma ett verktyg för att 

stödja närstående och minska 

den negativa påverkan som 

det innebär att vårda en svårt 

sjuk närstående. 

Kvalitativ 82 (40 % 

genomförde 

inte 48-

timmars 

dagbok) 

Strukturerande 

intervjuer 

Semistrukturerade 

frågor, bandade 

intervjuer, 48-timmars 

dagbok 

Innehållsanalys med 

hjälp av programmet 

QSR NVivo2 

Närstående beskrev både positiva och 

negativa upplevelser av det stöd de fick av 

hemsjukvården. Mer information och råd 

gällande tillgängliga resurser 

efterfrågades. Socialt och praktiskt stöd 

spelade en avgörande roll för de 

närståendes förmåga att hantera 

situationen. 

Hög  


