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ABSTRAKT 

 
Bakgrund: Det har blivit vanligare att personer som befinner sig i livets slutskede 
vårdas med palliativ hemsjukvård, vilket medför att närstående blir involverade i 
vården. Den kommande förlusten av en familjemedlem kan leda till en stor utmaning 
och familjen måste hitta en balans mellan förändring och stabilitet för att klara 
vardagen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när 
en person vårdas i livets slutskede i hemmet. Metod: I litteraturstudien har 13 
kvalitativa empiriska studier sammanställts och analyserats med hjälp av Forsberg och 
Wengströms analysmetod. Artikelsökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. 
Resultat: De närstående hade både positiva och negativa upplevelser i samband med 
vården. De kände ett ansvar för den döende personens vård och upplevde även att 
rutiner i livet förändrades. De flesta närstående upplevde ett behov av att vara delaktiga 
i vården, de behövde dock stöd och information från hälso- och sjukvården. De ville göra 
allt för den döende personen för att öka personens välbefinnande. Slutsats: 
Litteraturstudiens resultat visar att de närstående upplever ett behov av information och 
stöd för att kunna påverka vården av den döende personen. För att förbättra 
omvårdnaden av de närstående krävs ett engagemang och en lyhördhet från de 
professionella vårdarna, utbildning samt ytterligare forskning inom området. 
 
Nyckelord: Palliativ vård. Upplevelser. Närstående. Omvårdnad. Litteraturstudie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ABSTRACT 
 
Background: It has been more common that people who are in the end of life care 
stays at home with palliative home care, as a result the relatives gets involved in the 
care. The upcoming loss of a family member can lead to a significant challenge and the 
related must find a balance between the change and the stability to withstand the day. 
Aim: The aim of this study was to illustrate the relatives experience when a person in 
the end of life is cared for at home. Methods: In the literature study 13 qualitative 
empirical studies has been complied and analyzed with Forsberg and Wengströms 
analysis. Article searches was performed in the databases PubMed and Cinahl. Results: 
The relatives had both positive and negative experience in association with the care. 
They felt a responsibility for the dying person’s care and they also felt that the daily 
routines in life were changed. To be involved in the health care  most of the relatives 
experiences as an important need, however they needed support and information from 
the professional health care. They wanted to do everything for the dying person to 
improve the well being off the person before the death. Conclusion: Results from the 
literature studies showed that the relatives experienced a need of information and 
support to influence the care of the dying person. To improve the care of the relatives 
it´s required a commitment and responsiveness from the professional carers as well as 
proper education and further research in the area. 
 
Keywords: Palliative care. Experience. Relatives. Caregiving. Literature study.  
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BAKGRUND 

Vad är palliativ vård? 

WHO beskriver begreppet palliativ vård som ett förhållningssätt där syftet är att 

förbättra livskvaliteten för personen och deras närstående, när sjukdomen inte längre 

går att bota och målet med behandlingen inte inriktas på att förlänga liv. Den palliativa 

vården handlar om att förebygga och lindra lidande. Vården ska varken påskynda eller 

skjuta upp döden. Familjen ska erbjudas hjälp för att kunna vara ett stöd för den döende 

personen och för att klara av sin egen sorg (Världshälsoorganisationen, 2014).  

 

Faser och övergångar  

När en person vars sjukdom inte svarar på kurativ behandling erbjuds personen vård av 

ett palliativt vårdteam. Övergången från kurativ till palliativ vård är en av de mest 

komplicerade existentiella utmaningarna enligt den döende personen, familjen och 

sjukvårdspersonalen. I den palliativa vården ses döendet som en normal process där 

fokus ligger på att bevara den bästa möjliga livskvalitet hos personen tills döden 

inträffar. Sociala, psykologiska och existentiella problem samt symtomkontroll är av 

största vikt vid palliativ vård (Olsson et al. 2011). 

  

Brytpunktsamtal 

Ett brytpunktsamtal hålls i övergången mellan den kurativa och den palliativa vården. 

Vanligtvis hålls flera samtal med läkaren, vårdpersonal, den döende och de närstående 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, 21). Tankar om sjukdomen, 

förväntningar och önskemål är viktiga i brytpunktsamtalet (Svenska palliativregistret, 

2013). Passagen till palliativ vård i livets slutskede kan ses som ett förlopp som är 

individuell. Genom brytpunkten kan förutsättningar skapas för att möta den döende 

personens och de närståendes önskemål och behov. Möjligheter skapas, den döende och 

de närstående förbereds på att leva nära döden. Brytpunktsamtalet ska vara noga 

förberedd av den ansvariga läkaren och sjuksköterskan för att samtalet ska kännas 

betydelsefullt och viktigt (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014, 15, 24). 
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Det palliativa teamet inom avancerad hemsjukvård  

Den avancerade hemsjukvården riktar sig till personer som lider av en obotlig sjukdom 

eller befinner sig i livets slutskede och behandlas palliativt. Palliativ vård är 

tidskrävande, bedrivas dygnet runt och förutsätter goda kunskaper om 

sjukdomssymtom (Beck-Friis och Jakobsson, 2012, 169, 171). Idag vårdas de flesta 

döende personerna hemma, enligt personens önskan. Ofta behövs en medhjälpare, som 

till exempel en familjemedlem, för att göra hemsjukvården framgångsrik trots att 

personen erbjuds 24-timmars vård (Ryde, Strang och Friedrichsen, 2008). Den 

avancerade hemsjukvården bedrivs av ett team bestående av sjuksköterska, läkare, 

sjukgymnast och arbetsterapeut och kan samordnas med kurator och psykolog 

(Eckerdal, 2012, 165). Inom palliativ vård strävar vårdpersonal efter att uppnå 

personcentrerad vård, där ett partnerskap upprättas mellan vårdpersonal, den döende 

personen och dennes familj. Sjukvårdspersonal ska erbjuda vård där personens önskan 

och vilja respekteras (Brazil et al. 2012). Inom den palliativa vården finns fyra 

hörnstenar som vårdteamet har skyldighet att följa. Den första hörnstenen innefattar 

lindring av symtom och den andra hörnstenen lyfter vikten av ett samarbete mellan 

vårdteamet vilket innebär att personer från olika professioner ska delta i arbetet. Den 

tredje hörnstenen beskriver vikten av god kommunikation mellan personen, närstående 

och vårdpersonal. Fjärde hörnstenen handlar om att stödja närstående och erbjuda 

delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2013, 17). Sjuksköterskan har fyra grundläggande 

och huvudsakliga ansvarsområden som innebär att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskans uppgift är att ge vård till en 

speciell person, till familjen och till allmänheten (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 

2009, 3). 

 

Närstående vid livets slutskede 

Den nuvarande vårdorganisationen har bidragit till att personer som drabbats av 

livshotande sjukdomar kan vårdas i hemmet, detta medför att närstående blir 

involverade i vården. Genom en större förståelse för det ökade antalet äldre i samhället 

förväntas även familjemedlemmar som vårdar att öka (Persson et al. 2008). Att vara 

närstående till en person i livets slutskede kan innebära oro, utmattning och depression 

inom familjen (Milberg, 2012, 144-145). En diagnos av en obotlig sjukdom kan sätta 
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igång en krisreaktion hos den döende personen och de närstående, där vardagen präglas 

av frågor om livets mening och funderingar kring döden (Sand och Strang, 2006). 

Vården av en döende person involverar både familjen och hälso- och sjukvården. 

Närstående har en viktig roll i bedömningen av symtom och övervakning av den döende 

personen. Även familjemedlemmar som inte tar på sig en vårdande roll påverkas när en 

person har en livshotande sjukdom. När en döende person vårdas hemma kan nya roller 

bildas och familjen fungerar inte som den gjort tidigare. Den kommande förlusten av en 

familjemedlem kan leda till en stor utmaning och familjen måste hitta en balans mellan 

förändring och stabilitet för att klara vardagen (Mehta, Cohen och Chan, 2009). 

 

Problemformulering 

Det har blivit vanligare att personer som lider av svåra och livshotande sjukdomar 

vårdas palliativt i hemmet. Närstående kan förväntas att utföra praktiska vårdrelaterade 

uppgifter och ges ett ansvar att stödja den döende personen. Situationen kan bidra till 

att närstående måste förändra sitt sätt att leva och det kan innebära att den egna hälsan 

påverkas negativt (Persson et al. 2008). Närstående till en person som drabbats av en 

obotlig sjukdom upplever ofta maktlöshet och hjälplöshet som inkluderar känslor av 

skuld, ilska och ensamhet, vilket kan leda till både fysiska och psykiska symtom. Brist på 

stöd uttrycks ofta som en orsak till trötthet, utbrändhet och känslor av otillräcklighet 

hos närstående (Ryde, Strang och Friedrichsen, 2008). Däremot kan närståendes 

känslor lättare hanteras om de bemöts med empati, ges tid och förståelse (Sand och 

Strang, 2006). Genom ökad kunskap inom området kan vårdpersonalens bemötande av 

närstående till en person som vårdas i livets slutskede förbättras.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när en person vårdas 

i livets slutskede i hemmet.  

  

Frågeställningar 

● Vad upplever närstående som positivt när en person vårdas i livets slutskede i 

hemmet? 
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● Vad upplever närstående som negativt när en person vårdas i livets slutskede i 

hemmet? 

  

METOD 

Metoden som har valts i denna studie är en kvalitativ litteraturstudie, för att få svar på 

syftet. Målet med kvalitativa studier är att beskriva upplevelser, där människans egna 

ord och observerbara beteenden förekommer (Olsson och Sörensen, 2011, 106).  

Motivet till genomförandet av litteraturstudien är att sammanfatta den kunskap som 

redan finns, skapa nya kunskaper och öka förståelsen för behovet av fortsatt forskning 

(Friberg, 2012, 121-124). 

 

Sökmetoder 

Till litteraturstudien har vetenskapliga studier sökts från databaserna PubMed och 

Cinahl eftersom att de gav möjligheter att hitta studier inom ämnet. För att skapa 

ämnesord användes svensk MeSH till sökningarna i PubMed. Cinahl headings användes 

för att hitta ämnesord till sökningar i Cinahl. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 69-

70) menar att det är viktigt att skapa ämnesord för att få fram korrekta ord till 

sökningar.  

 

Sökord som först användes var palliative care, nurse’s role, family, social support och 

home care services. Genom sökningarna hittades fler ämnesord från andra studier vilket 

var en bidragande orsak till att sökningarna blev bredare eller smalnades av.  Sökorden 

som slutligen användes var cancer, secure base, palliative, life experiences, caregivers, 

terminal care, palliative care, home care services, hospital-based, family, attitude to 

health, home care services, home care services/organization and administration, 

professional-family relations, palliative home care, grief, lived experience, home 

nursing, family relations, stress, psychological, social support, delivery of health care, 

qualitative research, palliative care/psychology, child, hospice och hospice care. 

Sökresultaten från respektive databas finns presenterade i bifogad söktabell, se tabell 1 

(bilaga 1). Sökoperatorerna and, not och or användes för att avgränsa sökområdet 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, 72-73). En del studier som hittades genom 
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databassökningen hade relevanta referenser i form av andra studier som kunde 

användas till litteraturstudiens resultat.  

 

Urval 

Inklusionskriterier innefattar data som planeras att ha med i studien (Billhult och 

Gunnarsson, 2012, 307). I studien inkluderades vuxna män och kvinnor över 18 år som 

var eller har varit närstående till en person som vårdas i livets slutskede i hemmet. 

Studier skrivna på svenska och engelska inkluderades. De vetenskapliga studierna som 

valdes ut och användes var kvalitativa och peer-rewievd med innehåll relaterat till syftet.  

 

Till exklusionkriterier hör data som planerats att inte ha med i studien. Det är av stor 

vikt att ha så få exklusionskriterier som möjligt för ett bättre resultat (Billhult och 

Gunnarsson, 2012, 307). Vetenskapliga studier där närstående till en person som vårdas 

i livets slutskede i hemmet var under 18 år och studier som handlade om personer som 

vårdades på hospice eller i slutenvården exkluderades. Kvantitativa studier valdes bort 

på grund av att syftet var att belysa levda upplevelser.  

 

Genom sökningarna hittades totalt 100 studier där urvalet av studierna genomfördes i 

fyra omgångar. I urval ett inkluderades studier där titeln överensstämde med 

litteraturstudiens syfte och i urval två lästes studiernas abstrakt. De studier som 

speglade litteraturstudiens syfte och frågeställning valdes ut för en djupare granskning. 

I urval tre lästes studiernas resultat för att se om de svarade till litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. 15 studier gick vidare och kvalitetsgranskades i urval fyra. 

 

Kvalitetsgranskning 

Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av ett kvalitativt granskningsprotokoll av 

Olsson och Sörensen (se bilaga 2). Granskningen gav studierna en poängsumma, vilket 

räknades om till procent. 80-100 % motsvara grad I, 70-79 % grad II och 60-69 % grad 

III. Studier under 60 % ska inte inkluderas i resultatet (Olsson och Sörensen, 2011, 279, 

285). Två av studierna exkluderades då de inte uppnådde 60 %. Efter 

kvalitetsgranskningen återstod 13 studier som inkluderades till litteraturstudiens 

resultat, samtliga bedömdes ha grad I eller II.  
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I litteraturstudiens resultat handlade 11 av studierna om närstående som vårdar en 

person i livets slutskede i hemmet. Två av studierna beskrev närståendes upplevelser av 

avancerad hemsjukvård. Totalt 396 närstående ingick i dessa studier. Nio studier var 

från Sverige (Brobäck och Berterö, 2003; Gunnarsson och Öhlén, 2006; Milberg et al. 

2003; Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008; Linderholm och Friedrichsen, 2010; 

Milberg et al. 2012; Koop och Strang, 2003; Carlander et al. 2011; Milberg och Strang, 

2003), tre från Kanada (Mehta, Chan och Cohen, 2014; Jo et al. 2007; Brazil, 

Bainbridge och Rodriguez, 2010) och en från Nederländerna (Proot et al. 2003). 

Studierna beskrivs tydligare i tabell 2, (bilaga 3).  

 

Analys 

13 studier analyserades till litteraturstudien. I enlighet med Forsberg och Wengström 

(2013, 167) lästes studiernas resultat flera gånger, för att få en uppfattning av innehållet. 

För att underlätta arbetet delades materialets handling in i färgkoder till varje 

frågeställning. Koder bildades efter studiernas handling och därefter kondenseras 

koderna efter likheter och skillnader. Underkategorier bildades för att sedan 

sammanställas till huvudkategorier.  

 

Forskningsetik 

Riktlinjen Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver etiska principer för forskning på 

människor. Den används för att värna om människans väsentliga värde och rättigheter. 

Genom forskningsetik respekteras och skyddas personerna som bidragit i studien eller 

valt att inte delta. Till litteraturstudien har studier som fått ett godkännande från en 

etisk kommitté eller där det framkommit att etiska överväganden använts. I 

litteraturstudien redovisades alla resultat som beskrev syftet, i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2013, 69-70). Till litteraturstudien valdes enbart etiskt granskade och 

godkända studier till resultatet, för att inte stödja forskning där människors värde eller 

rättigheter kränkts. Om det etiska resonemanget inte framkom i studien lästes 

tidskriftens riktlinjer för publicering gällande attityder till etik. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier som formades under 

analysen.  

 

Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier.  

Huvudkategori Underkategori 

 

Närståendes positiva upplevelser av att 

vårda en person i livets slutskede i 
hemmet 

Viljan att ta ansvar 

Rutiner i det dagliga livet 
Viljan att delta i vården 

 

Närståendes negativa upplevelser av att 

vårda en person i livets slutskede i 
hemmet 
 

För stort ansvar 

Förändrade rutiner i det dagliga livet 
Att delta i vården 
 

Närståendes positiva upplevelser av 
hälso- och sjukvården när en person 

vårdas i livets slutskede i hemmet 

Tillräcklig information 
Tillgängligt stöd 

Känslan av delaktighet 
 

Närståendes negativa upplevelser av 
hälso- och sjukvården när en person 
vårdas i livets slutskede i hemmet 

Otillräcklig information 
Otillgängligt stöd 
Att inte vara delaktig 

 

Närståendes positiva upplevelser när 

livet går mot sitt slut 
 

Positiva upplevelser före döden 

Positiva upplevelser efter döden 
 

Närståendes negativa upplevelser när 
livet går mot sitt slut 

 

Negativa upplevelser före döden 
Negativa upplevelser efter döden 

 
 

Närståendes positiva upplevelser av att vårda en person i livets slutskede i 

hemmet 

Viljan att ta ansvar 

Att ta hand om en döende person upplevdes i flera studier som en självklarhet och en 

naturlig del av livet. Närstående upplevde medverkan i vården av en person som ett 

ansvar och något som var uppenbart och accepterat (Carlander et al. 2011; Metha, Chan 

och Cohen, 2014; Milberg och Strang, 2003). I två studier upplevde närstående ett 

ansvar att ge tillbaka den kärlek och omtanke de fått tidigare i livet av personen 

(Brobäck och Berterö, 2003; Milberg och Strang, 2003). Närstående betonade i en 

studie vikten av att ha bevarat sin familjemedlems värdighet. De upplevde att de gjort 
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allt för att uppnå den bästa möjliga vården, en känsla av att ha gjort något svårt och 

värdefullt (Koop och Strang, 2003). Enligt studier av Carlander et al. (2011) och Jo et al. 

(2007) upplevde närstående att de kom närmare den döende personen genom vården. 

  

Rutiner i det dagliga livet 

När en person drabbades av en svår sjukdom upplevde de närstående i två studier att de 

försökte upprätthålla rutiner och avkopplande vardagsaktiviteter för att få vardagen att 

fungera så smidigt som möjligt, vilket hjälpte de närstående att hantera sin sorg 

(Gunnarsson och Öhlén, 2006; Proot et al. 2003). I två studier upplevde de närstående 

att vardagen hemma med fritidssysselsättningar och vänner var betydande egenskaper 

och representerade det friska i livet, där påminnelser om den fortskridande sjukdomen 

och den kommande döden reducerades (Milberg et al. 2012; Milberg och Strang, 2003). 

Närstående betonade vikten av att personen vårdades palliativt i hemmet, de upplevde 

att hemmet hade en läkande effekt och bidrog till en känsla av trygghet (Brobäck och 

Berterö, 2003; Milberg et al. 2003). 

  

Viljan att delta i vården 

Enligt en studie upplevde många närstående att de hade kompetens för att kunna ta 

hand om den döende personen (Jo et al. 2007). De tog på sig en stöttande roll för att 

uppmuntra, lugna och stödja den döende personen under tider av svåra behandlingar 

(Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008). I en studie bidrog vården till starkare 

relationer med den döende personen, vilket hjälpte de närstående med sörjandet och 

underlättade upplevelser av skuld (Koop och Strang, 2003). Genom att leva nära den 

döende personen upplevde de närstående i studierna större uppskattning till sitt eget liv 

och självtilliten ökade (Carlander et al. 2011; Koop och Strang, 2003). I två studier 

upplevde de närstående att vården i hemmet bidrog till god kommunikation och 

underlättade bedömningen av den döende personens tillstånd. Uppfattningen av att 

personen mådde bra hade ett positivt inflytande på de närstående (Jo et al. 2007; 

Milberg och Strang, 2003). De närstående i två studier upplevde att sjukdomens 

svårighetsgrad påverkade behovet av stöd för att kunna hantera vården i hemmet. 

Vården underlättades om det fanns andra familjemedlemmar eller vänner som kunde 

hjälpa till (Brazil, Bainbridge och Rodriguez, 2010; Brobäck och Berterö, 2003). 
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Närståendes negativa upplevelser av att vårda en person i livets slutskede i 

hemmet 

För stort ansvar 

De närstående i flera studier upplevde att de hade hela ansvaret för vården och tog på 

sig rollen som vårdare mer eller mindre frivilligt. Situationen upplevdes krävande och 

bidrog till ångest (Brazil, Bainbridge och Rodriguez, 2010; Carlander et al. 2011; 

Linderholm och Friedrichsen, 2010; Mehta, Chan och Cohen, 2014). I studier upplevde 

närstående att det fanns förväntningar från den döende personen och de professionella 

vårdarna, att de närstående skulle ta på sig ansvaret som vårdare (Carlander et al. 2011; 

Linderholm och Friedrichsen, 2010). I flera studier upplevde närstående att de saknade 

kunskap om hur de skulle hjälpa den döende personen, vilket ökade bördan (Brobäck 

och Berterö, 2003; Carlander et al. 2011; Linderholm och Friedrichsen, 2010). 

Närstående i en studie upplevde att de inte orkade bära bördan och förlorade kontrollen 

över den palliativa vården. Känslan av att inte ha levt upp till de krav som ställts och 

upplevelsen av att ha den döende personen i tankarna dygnet runt begränsade 

möjligheterna till vila och avkoppling. De upplevde ett ständigt ansvar och en oro för att 

något skulle kunna hända med den döende personen (Munch, Fridlund och Mårtensson, 

2008). I två studier upplevde närstående att de satte sina egna behov åt sidan, de ville 

vara nära för att ta hand om den döende personen (Carlander et al. 2011; Gunnarsson 

och Öhlén, 2006).  

 

Förändrade rutiner i det dagliga livet 

I studier upplevde de närstående isolering, en förlorad mening och integritet till följd av 

den palliativa vården i hemmet (Brobäck och Berterö, 2003; Milberg et al. 2003). De 

närstående i en studie upplevde svårigheter att vara en partner, närstående och 

samtidigt en vårdare. Den stora omställningen ledde till förändringar i livets rutiner, 

vilket fick de närstående att känna sig ansträngda och utmattade (Brobäck och Berterö, 

2003). Att se den döende personen förvandlas från en oberoende person till någon som 

var helt beroende och hjälplös upplevdes i två studier vara svårt för de närstående (Jo et 

al. 2007; Linderholm och Friedrichsen, 2010). I flera studier upplevde närstående att de 

inte ville visa den döende personen någon osäkerhet, rädsla eller ilska. De närstående 

höll sorgen undantryckt för att fungera och för att undvika att belasta den döende 
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personen ytterligare (Brobäck och Berterö, 2003; Gunnarsson och Öhlén, 2006; 

Linderholm och Friedrichsen, 2010). Anpassningen till den döende personen upplevdes 

i studier ha bidragit till känslor av isolering och svårigheter att lämna hemmet. Vissa 

kände sig fångade i sina hem eftersom att det fanns en risk att personen plötsligt skulle 

försämras (Brobäck och Berterö, 2003; Carlander et al. 2011; Proot et al. 2003). I flera 

studier upplevde närstående stress över att inte ha tid till dagliga aktiviteter. De som 

även hade ett “vanligt” jobb upplevde en känsla av att vara på fel plats (Brazil, 

Bainbridge och Rodriguez, 2010; Brobäck och Berterö, 2003; Gunnarsson och Öhlén, 

2006; Jo et al. 2007; Munch, Fridlund och Mårtensson, 2008). I flera studier upplevdes 

en finansiell stress i samband med att de närstående vårdade en döende person i 

hemmet (Brazil, Bainbridge och Rodriguez, 2010; Brobäck och Berterö, 2003; Jo et al. 

2007). De närstående upplevde i flera studier trötthet och förlorad frihet genom att vara 

tillgängliga fysiskt och mentalt både dag och natt (Gunnarsson och Öhlén, 2006; Jo et 

al. 2007; Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008). I två studier upplevde de närstående 

att egna aktiviteter och vanor var begränsande vilket hotade deras vardag (Milberg och 

Strang, 2003; Proot et al. 2003). Att vårda en döende person kunde i en studie innebära 

att de närstående var tvungen att tänja på sina gränser för intimitet och avskildhet 

(Carlander et al. 2011). 

  

Att delta i vården 

Närstående i studier upplevde känslor av otillräcklighet när vårdbehovet ökade och de 

inte längre hade kontroll eller styrka att ge vård i hemmet. De upplevde sig vara 

odugliga när symtomen var svåra att behandla och när personen inte ville ta emot hjälp 

från utomstående (Milberg och Strang, 2003; Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008; 

Proot et al. 2003). I en studie upplevde de närstående som inte hade någon tidigare 

erfarenhet av vård, svårigheter i att utföra vårdande uppgifter (Brazil, Bainbridge och 

Rodriguez, 2010). Närstående i studier upplevde att de hade lite kunskap om att hantera 

svåra situationer, de uttryckte en rädsla över att den döende personen skulle lida och få 

en smärtsam död (Carlander et al. 2011; Gunnarsson och Öhlén, 2006; Mehta, Chan och 

Cohen, 2014). I studier beskrevs att upplevelsen av att stå bredvid och inte kunna 

påverka gjorde de närstående illa. Att inte längre ha kontroll och inte kunna hantera 

försämringar bidrog till hjälplöshet (Gunnarsson och Öhlén, 2006; Milberg och Strang, 
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2003). I en studie upplevde de närstående en brist på stöd från familjemedlemmar 

samtidigt som de hade svårt att be om hjälp (Jo et al. 2007). I studien upplevde 

närstående att de mötte reaktioner från den döende personen som var svåra att hantera. 

De närstående reagerade genom att antingen vara överbeskyddande eller undergivna 

(Brobäck och Berterö, 2003). Enligt flera studier upplevde de närstående hopplöshet 

när personen förändrades, kommunikationen blev bristande och den mental 

uppmärksamhet minskade (Gunnarsson och Öhlén, 2006; Jo et al. 2007; Munck, 

Fridlund och Mårtensson, 2008; Proot et al. 2003). I en studie av Munck, Fridlund och 

Mårtensson (2008) upplevde närstående att de förlorat fotfästet och kontrollen när 

vården i hemmet avslutades på grund av akuta eller svårbehandlade symtom. 

  

Närståendes positiva upplevelser av hälso- och sjukvården när en person 

vårdas i livets slutskede i hemmet 

Tillräcklig information 

De närstående upplevde en rad olika behov av information och utbildning om den 

döende personens tillstånd. De ville veta hur de kunde ge psykologiskt stöd och på vilket 

sätt vården skulle gå tillväga (Brobäck och Berterö, 2003; Proot et al. 2003). I studier 

upplevdes adekvat information om sjukdomen som betydelsefull eftersom att det gjorde 

det möjligt för de närstående att vara delaktiga i beslut om behandlingen. Att bli 

informerad på ett individuellt sätt om personens tillstånd och omvårdnadsuppgifter var 

betydande (Brobäck och Berterö, 2003; Milberg et al. 2012). Enligt två studier bidrog 

information till kontroll vilket minskade vårdbördan, rädslan, otryggheten och 

ensamheten (Milberg et al. 2012; Proot et al. 2003). 

  

Tillgängligt stöd 

De flesta närstående i en studie var nöjda med stödet från de professionella vårdarna 

och upplevde att de hade fått den hjälp de behövde för att klara olika situationer 

(Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008). Många närstående i en studie var positiva 

och uppgav att de inte skulle klarat sig utan professionell hjälp. De upplevde den 

vårdande rollen som viktig, central och den krävde stor kunskap och kontroll 

(Linderholm och Friedrichsen, 2010). Närstående i studier som upplevde att de hade en 

bra relation med sjuksköterskan, där de fått stöd, kunskap och kunde ställa frågor var 
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mindre rädda, även om de var oroliga för framtiden (Jo et al. 2007; Mehta, Chan och 

Cohen, 2014). Närstående i en studie upplevde en inre frid när de kände sig välkomna 

och fick stöd från det palliativa teamet. En positiv känsla ökade när det palliativa teamet 

förklarade att de ville bli kontaktade om problem uppstod (Milberg et al. 2012). De 

närstående uttryckte i studien vikten av personalens förhållningssätt, de uppskattade 

hjälpsamhet, ärliga svar och att de tog sig tid att lyssna på deras tankar (Milberg et al. 

2003). I studier uttryckte närstående vikten av kontinuitet i vården och att 

omvårdnaden sköttes av samma personal för att kunna utveckla ett förtroende (Jo et al. 

2007; Milberg et al. 2012). I två studier beskrevs vikten av att kunna kontakta det 

palliativa teamet dygnet runt och ha tillgång till kompetent vårdpersonal (Milberg et al. 

2003; Milberg et al. 2012). Det upplevdes som viktigt för de närstående i en studie att 

personalen i det palliativa teamet hade kunskap gällande den döende personens 

medicinska historia, familjesituation och personliga livshistoria, för att vården skulle 

kunna fortsätta i hemmet (Milberg et al. 2012; Proot et al. 2003).  

  

Känslan av delaktighet 

Flera studier belyste närståendes behov av att vara en del av vården vilket bidrog till en 

positiv känsla av delaktighet (Brobäck och Berterö, 2003; Milberg et al. 2012; Munck, 

Fridlund och Mårtensson, 2008). I en studie upplevde de närstående tillfredsställelse 

genom att vara delaktig. De uttryckte en vilja att upprätthålla kontroll i den annars 

kaotiska och otrygga vardagen (Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008). I en studie 

bjöd de professionella vårdarna in de närstående att delta i vården och gav dem 

vägledning, detta bidrog till att de närstående kunde fokusera på annat än den döende 

personens sjukdom och den kommande döden (Milberg et al. 2012). Att samarbeta med 

professionella vårdare där de kunde sätta gränser, upplevdes av de närstående i studier 

som positivt. De ville fatta egna beslut och göra vad de kunde för personen samtidigt 

som de fortfarande önskade stöd och råd från professionell personal (Milberg et al. 

2003; Proot et al. 2003). Även fast sjuksköterskan i en studie hade det yttersta ansvaret 

upplevde de närstående att de var delaktiga i vården. De närstående uppskattade när 

sjuksköterskan uppmärksammade deras problem och var tillgänglig när situationen inte 

var hanterbar (Linderholm och Friedrichsen, 2010). 
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Närståendes negativa upplevelser av hälso- och sjukvården när en person 

vårdas i livets slutskede i hemmet 

Otillräcklig information 

I en studie upplevde de närstående att vården av en döende person var en ny upplevelse, 

de var okunniga och osäkra gällande de vårdande uppgifterna (Brobäck och Berterö, 

2003). I två studier upplevde de närstående brist i tillgången till information om 

personens sjukdomsförlopp och olika hjälpmedel. De upplevde att de professionella 

vårdarna hade ont om tid under hembesöken eller att de inte kunde be om information 

för sin egen skull och detta bidrog till att de inte frågade även fast de ville veta (Brobäck 

och Berterö, 2003; Proot et al. 2003). De flesta närstående upplevde i en studie att 

behovet av individuellt anpassad information i ett tidigt skede var viktigt. Närstående 

upplevde en frustration över att de professionella vårdarna inte lyssnade på familjens 

oro (Mehta, Chan och Cohen, 2014). Enligt en studie fanns det situationer av oklar 

information över vad de professionella vårdarna förväntade sig av de närstående, vilket 

bidrog till en känsla av osäkerhet, isolering och utsatthet (Linderholm och Friedrichsen, 

2010). I en studie upplevde de närstående att bristen på information resulterade i att de 

inte var mentalt förberedda på personens försämrade tillstånd och innebörden av att 

vara en vårdare (Munck, Fridlund och Mårtensson, 2008). I en annan studie upplevde 

de närstående att bristen på information bidrog till ångest och hjälplöshet eftersom att 

de hade det yttersta ansvaret för smärtlindringen och ingen kunskap om hur de skulle ta 

hand om en smärtkris (Mehta, Chan och Cohen, 2014). 

  

Otillgängligt stöd 

De närstående i flera studier upplevde en brist på tillräckligt stöd från de professionella 

vårdgivarna. De uttryckte oro över att förlora kontrollen när det professionella stödet de 

behövde inte var tillgängligt (Brazil, Bainbridge och Rodriguez, 2010; Munck, Fridlund 

och Mårtensson, 2008; Proot et al. 2003). De närstående i en studie upplevde det svårt 

att lita på personalens tillgänglighet och kunskap att hantera situationer eftersom att de 

kände sig avvisade från sjukvården när de behövde hjälp. Detta gjorde att de kände sig 

otrygga när hela situationen kändes kaotisk och de närstående fick ibland strida för att 

få hjälp när den döende personen hade svåra symtom (Milberg et al. 2012). I två studier 

upplevde de närstående att tillgången till stöd i hemmet begränsades med långa 
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väntetider speciellt på nätter och helger. Ibland anlände hjälpen sent på grund av att 

personalen hade ont om tid (Brazil, Bainbridge och Rodriguez, 2010; Milberg et al. 

2003). De närstående i flera studier upplevde att det var ett stort antal professionella 

vårdare som kom till deras hem, omedvetna om sina uppgifter. Antalet vårdare och 

bristen på samarbetet mellan vårdarna bekymrade de närstående (Brazil, Bainbridge 

och Rodriguez, 2010; Brobäck och Berterö, 2003; Jo et al. 2007). När vårdpersonalen 

hade bristande kunskap om den döende personen och dennes familjesituation upplevde 

de närstående i studien att de inte fick kontakt med personalen, vilket bidrog till känslor 

av att hemmet invaderades av främlingar (Milberg et al. 2012). 

  

Att inte vara delaktig 

I studier upplevde de närstående sig osynliga och ouppskattade när de tog hand om en 

döende person i hemmet. De upplevde ett hopp om att bli sedd av de professionella 

vårdarna som enbart fokuserade på den döende personen (Brobäck och Berterö, 2003; 

Linderholm och Friedrichsen, 2010). Dålig kommunikation mellan de professionella 

vårdarna och de närstående bidrog i två studier till utanförskap och bristande 

delaktighet i behandlingsbeslut. De upplevde att ingen frågade om deras åsikt och blev 

förolämpade eftersom att de kände den döende personen bäst (Brazil, Bainbridge och 

Rodriguez, 2010; Brobäck och Berterö, 2003). Närstående i en studie upplevde att de 

var ovilliga att berätta om sina behov till de professionella vårdarna eftersom de trodde 

att det inte var accepterat, de ville inte sätta sina behov före den döendes (Brobäck och 

Berterö, 2003). 

  

Närståendes positiva upplevelser när livet går mot sitt slut 

Positiva upplevelser före döden 

Närstående upplevde i två studier att den döende personens sista veckor och dagar var 

en tid då de kom närmare varandra vilket bidrog till känslor av gemenskap. 

Förhållandet blev starkare och mer intimt, känslor delades och sorgen kunde växa fram 

när de närstående förberedde sig för ett liv utan personen (Carlander et al. 2011; 

Gunnarsson och Öhlén, 2006). Att främja överlevnad upplevdes som viktigt för de 

närstående i studien, som till sist insåg att det inte fanns någonting att göra för den 

döende personen. Fokus riktades då på åtgärder för att öka välbefinnandet (Milberg och 
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Strang, 2003). De närstående i en annan studie betonar vikten av att minska sin oro 

genom hoppet om att den döende personen skulle kunna leva längre eller få en fridfull 

död (Proot et al. 2003). 

  

Positiva upplevelser efter döden 

Flera närstående i studier var förvånade över att de hade lyckats gå igenom denna 

period, de kände sig stolta över att de vidhållit den vårdande rollen under den palliativa 

fasen. Det var viktigt att hålla ett löfte och de närstående uttryckte uppdraget som ett 

privilegium där de fått hjälpa och dela den döendes sista tid i livet. Känslan av 

samhörighet var stark och många närstående uttryckte att de inte skulle tveka att ta på 

sig den vårdande rollen igen, om de fick chansen. Efter dödstillfället var många 

närstående i studierna lättade och tacksamma då den döende inte längre behövde lida 

(Koop och Strang, 2003; Linderholm och Friedrichsen, 2010). 

  

Närståendes negativa upplevelser när livet går mot sitt slut 

Negativa upplevelser före döden 

I flera studier upplevde närstående en enorm psykisk påfrestning när personens hälsa 

försämrades (Jo et al. 2007; Koop och Strang, 2003; Munck, Fridlund och Mårtensson, 

2008). Tankar på att den döende personen skulle ha en smärtsam död var ofta 

närvarande hos de närstående i studien. Ovissheten av att inte veta när döden skulle 

inträffa gjorde dem rädda (Proot et al. 2003). Den pågående döden var i en studie 

relaterad till förlust av hopp, svårigheter att dela känslor och inleda en separation, vilket 

gav en känsla av uppgivenhet. De närstående upplevde en önskan av att reda ut gamla 

problem i förhållandet med den döende personen, vilket var svårt eftersom den döende 

inte längre hade förmågan att kommunicera (Gunnarsson och Öhlén, 2006). I en studie 

upplevde de närstående en ovisshet om personens sista önskan, vilket ökade deras 

sårbarhet och känslan av att de hade misslyckats (Proot et al. 2003). 

  

Negativa upplevelser efter döden 

När den döende personen avlidit förklarade de närstående i studien att livet 

förändrades, från att ha varit viktig och stödjande, till att inte längre behövas. För vissa 

av de närstående innebar det en känsla av att deras uppgifter tagits från dem. De 
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upplevde tomhet och beskrev en dubbel förlust när de förlorade både den döende och 

sin viktiga vårdande roll (Linderholm och Freidrichsen, 2010). I en studie upplevde de 

närstående en känsla av ångest och skam för att ha misslyckats att minska den döendes 

lidande (Koop och Strang, 2003). Perioden efter döden upplevdes i två studier som en 

tid av enorm ensamhet, det fanns ingen att dela svårigheter med vilket bidrog till 

isolering, depression och sömnlöshet för de närstående (Gunnarsson och Öhlén, 2006; 

Linderholm och Freidrichsen, 2010). De närstående i en studie upplevde en ovilja att 

vistas på platser i huset där den döende tillbringat mycket tid och avlidit. De upplevde 

skrämmande bilder från den fysiska nedgången före döden (Koop och Strang, 2003). 

  

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när en person vårdas 

i livets slutskede i hemmet. I litteraturstudiens resultat framkom det att de närstående 

hade positiva och negativa upplevelser i samband med vården. De kände ett ansvar när 

den döende personen vårdades i livets slutskede i hemmet. De upplevde förändrade 

livsrutiner, men de försökte fortsätta med vardagen. I litteraturstudiens resultat 

framkom det även att de flesta närstående upplevde ett behov av att delta i vården av 

den döende personen, att få information och stöd från hälso- och sjukvården och på så 

sätt känna sig delaktiga. Det framkom att de närstående ville göra allt för den döende 

personen för att öka välbefinnandet innan döden.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har litteraturstudiens resultat jämförts med tidigare forskning 

och omvårdnadsvetenskapliga teorier.  

 

I litteraturstudiens resultat upplevde närstående att ansvaret av att ta hand om den 

döende personen var en självklarhet. Detta styrktes i en studie av Carlander et al. (2011) 

där ansvaret och omvårdnaden av den döende personen utfördes som en handling av 

kärlek och styrka. I litteraturstudiens resultat upplevde de närstående förväntningar 

från sjukvårdspersonal att de skulle ta på sig ansvaret som vårdare. Robinson, Pesut och 

Bottorff (2012) beskrev även denna företeelse i sin studie. I Stajduhar, Martin och 

Cairns (2010) resultat visades även att de närstående upplevde ansvaret som påtagligt. I 
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litteraturstudiens resultat framkom det att de närstående satte sina egna behov åt sidan 

och tog på sig rollen som vårdare mer eller mindre frivilligt. Detta kan jämföras med en 

blandad studie där de närstående upplevde att den vårdande rollen togs för givet och 

blev en plikt (Robinson, Pesut och Bottorff, 2012). Utifrån litteraturstudiens resultat 

kan slutsatser dras att de närstående upplevde det både positivt och negativt att vara 

ansvariga för vården. Sjukvårdspersonal bör ta hänsyn till de närståendes syn på det 

vårdande ansvaret när det visade sig att det inte alltid var självklart för de närstående att 

ta på sig ansvaret som vårdare.  

 

Litteraturstudien resultat visade att de närstående hade en önskan att fortsätta med 

rutiner och vardagsaktiviteter för att få vardagen att fungera trots den palliativa vården. 

Enligt Milberg (2012, 148) kunde fortsatta aktiviteter ge närstående möjligheter till vila 

och återhämtning. Detta framkom även i en studie av Carlander et al. (2011) där de 

närstående upplevde det viktigt att fortsätta umgås med vänner och familj. I 

litteraturstudiens resultat upplevde de närstående förändrade livsrutiner genom den 

vårdande rollen. Det kunde innebära att de närstående var tvungna att tänja på sina 

gränser för intimitet. Vilket kunde påvisas i en blandad studie där närstående beskrev 

att de nya rutinerna som vårdare kunde bli för privata (Robinson, Pesut och Bottorff, 

2012). I litteraturstudiens resultat upplevde en del närstående en finansiell stress i 

samband med att de vårdade en döende person i hemmet. I likhet med en studie där 

närstående beskrev att de ekonomiska bekymren kunde orsakas av förlorad inkomst 

både från den döende personen och de närstående (Stajduhar, Martin och Cairns, 

2010). Utifrån litteraturstudiens resultat kunde slutsatser dras att de närstående 

upplevde det som positivt att fortsätta med vardagen trots att en person drabbats av en 

livshotande sjukdom. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan uppmuntrar de 

närstående att fortsätta med vardagen. Sjuksköterskan bör även ha i åtanke att nya 

rutiner har skapats och familjen kan ha förlorat inkomst. Den döende personen har inte 

längre någon arbetsinkomst och om den närstående är borta från sitt “vanliga” jobb för 

att ge vård i hemmet, kan det bidra till en ytterligare försämrad ekonomisk situation. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan är lyhörd, då en ekonomisk förlust kan vara 

förödande för familjen och leda till negativa konsekvenser för välbefinnandet.  
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I resultatet av litteraturstudien framkom det att närstående kände en tillfredsställelse av 

att delta i vården. Detta i likhet med Milberg (2012, 148) som skriver att de närstående 

ville ha kontroll över situationen och göra något värdefullt för den döende personen. I 

litteraturstudiens resultat upplevde de närstående sig odugliga när personen 

försämrades. Känslan av att stå bredvid och inte kunna göra någonting på grund av 

okunskap gjorde dem illa. Detta kunde jämföras med en blandad studie där de 

närstående hade viljan att delta i vården men saknade kunskap och kraft att utföra 

vården (Milberg, Strang och Jakobsson, 2004). Utifrån litteraturstudiens resultat kan 

slutsatser dras att den vårdande rollen kan vara ny för en del närstående. 

Sjuksköterskan bör ta hänsyn till att de närstående kan sakna kunskap och behöva stöd 

och har därför en viktig uppgift i att bekräfta och finnas där för de närstående.  

 

I litteraturstudien framkom det att individanpassad information gav de närstående 

kunskap och skapade förståelse för vad vården handlade om. Detta framkom även i en 

blandad studie där de närstående hade en rad olika behov, som information och 

utbildning om den döende personens tillstånd (Robinson, Pesut och Bottorff, 2012). I 

litteraturstudiens resultat upplevde närstående informationen och vägledningen som 

tillhandahölls som bristande, den var inte anpassad efter familjens behov. I likhet med 

en blandad studie var bristande information och behovet av kunskap en utlösande 

faktor till känslor av otillräcklighet, när de närstående förväntades ge vård dygnets alla 

timmar (Robinson, Pesut och Bottorff, 2012). Det framkom även i en blandad studie att 

de närstående önskade förbättringar gällande information från de professionella 

vårdarna (Rollison och Carlsson, 2002). Utifrån det som visades i litteraturstudiens 

resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskan har en viktig roll i tillhandahållandet av 

individanpassad information, eftersom att utebliven information kan leda till känslor av 

otillräcklighet hos de närstående.  

 

I litteraturstudiens resultat upplevde en del av de närstående att stödet de fått från de 

professionella vårdarna var tillfredställande. Även Rollison och Carlsson (2002) 

beskriver denna företeelse i sin studie. I litteraturstudiens resultat upplevde de 

närstående det palliativa teamets tillgänglighet som viktigt. Detta visas även i en 

blandad studie där det beskrevs att tillgängligheten till stöd, när som helst under dygnet 
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var betydelsefullt (Rollison och Carlsson, 2002). I litteraturstudiens resultat uttryckte 

de närstående en oro över att förlora kontrollen när det professionella stödet var 

bristande. I likhet med en blandad studie där de närstående kände frustration över att 

inte ha någon att vända sig till när de professionella vårdarna inte var tillgängliga 

(Robinson, Pesut och Bottorff, 2012). Detta framkom även i en kvantitativ studie där de 

närstående kände sig otillräckliga när den döende personen hade svåra symtom och 

bristen på stöd från professionella vårdare blev påtaglig (Mcnamara och Rosenwax, 

2010). Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatser dras att de närstående är i behov 

av kontinuerligt stöd under hela vårdförloppet. Det är viktigt att sjuksköterskan finns 

där och är tillgänglig när stöd behövs. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att de närstående upplevde en positiv känsla av 

delaktighet när de professionella vårdarna tillät dem att delta i vården. Detta jämfördes 

med en studie där närstående fick information och praktiskt stöd av professionell 

vårdpersonal för att öka delaktigheten (Henriksson et al. 2011). I litteraturstudiens 

resultat upplevde de närstående en vilja av att vara delaktiga. Dålig kommunikation 

med de professionella vårdarna bidrog dock till utebliven delaktighet i 

behandlingsbeslut. Jämfört med en studie där de närstående ibland kände sig pressade 

över att vara delaktiga i vården och fatta beslut gällande den döende personen 

(Stajduhar, Martin och Cairns, 2010). I litteraturstudiens resultat upplevde de 

närstående att de professionella vårdarna enbart fokuserade på den döende personen, 

vilket resulterade i att de närstående kände sig osynliga och ouppskattade. Till skillnad 

från en studie där närstående fick möjlighet att delta i ett stödprogram där 

professionella vårdare gav information om den palliativa vården. De närstående 

upplevde att de fick den kunskap de behövde för att vara delaktiga (Henriksson et al. 

2011). Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatser dras att de närstående som 

upplever en delaktighet mår bättre. Sjuksköterskan har en viktig roll i upprätthållandet 

av delaktighet genom kommunikation och bekräftande av de närstående. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att närstående till en döende person kunde se 

situationen på olika sätt. En del upplevde en frustration, otrygghet och förlorad kontroll 

i mötet med vården. Enligt Antonovsky (2005, 42-46) kan dessa känslor bero på en låg 
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känsla av sammanhang (KASAM). Hög KASAM innefattar upplevelser av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i livet. I litteraturstudien upplevde de närstående 

uppskattning när deras behov uppmärksammades. Genom information och stöd från de 

professionella vårdarna upplevde de en inre frid, trygghet och delaktig vilket bidrog till 

en ökad känsla av sammanhang. 

 

I litteraturstudiens resultat upplevde de närstående att det var viktigt att främja 

överlevnad hos den döende personen. När de till sist insåg att det inte fanns någonting 

att göra fokuserade de på åtgärder för att öka välbefinnandet hos den döende personen. 

I jämförelse med en studie där de närstående förklarar att vad de än gjorde upplevdes 

döden som en tid då de lämnades för gott (Carlander et al. 2011). I litteraturstudiens 

resultat upplevde de närstående en ovisshet över när döden skulle inträffa. Även 

Stajduhan, Martin och Cairns (2010) beskrev denna företeelse. I litteraturstudien 

upplevde de närstående en önskan om att reda ut gamla problem i förhållandet med den 

döende personen vilket var svårt eftersom den döende inte längre hade förmågan att 

kommunicera. Detta styrks i en studie där de närstående upplevde det viktigt att se 

tillbaka på livet och prata om det som var innan sjukdomen för att kunna hantera den 

kommande döden (Carlander et al. 2011). Utifrån litteraturstudiens resultat kan 

slutsatser dras att det är viktigt att sjuksköterskan visar respekt och stödjer de 

närstående för att de ska kunna hantera den kommande döden.  

 

I litteraturstudiens resultat upplevde de närstående att dödstillfället var en lättnad och 

de var tacksamma över att den döende personen inte längre behövde lida. Till skillnad 

från en annan studie där de närstående förklarade att de förnekade den döende 

personens försämring, vilket bidrog till känslor av skuld när den döende personen 

avlidit (Stajduhan, Martin och Cairns, 2010). I litteraturstudiens resultat upplevde de 

närstående en känsla av ångest och skam över att ha misslyckats att minska den 

döendes lidande. I likhet med en studie där en del närstående ifrågasatte de beslut som 

de hade gjort för den döende personen, även långt efter att personen avlidit, vilket 

resulterade i svårigheter att hantera sorgen efter personen (Stajduhan, Martin och 

Cairns, 2010). Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskan 

har en betydande roll i arbetet med de närstående. Beroende på hur den döende 
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personens sista tid upplevs för närstående kan de hantera situationen på olika sätt. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan ger stöd för att närstående ska ha möjlighet att 

hantera sorgearbetet. 

 

Metoddiskussion 

I litteraturstudiens resultat har kvalitativa studier inkluderats då dessa kunde förmedla 

budskapet i syftet, att belysa närståendes upplevelser när en person vårdas i livets 

slutskede i hemmet. Olsson och Sörensen (2011, 106) menar att kvalitativa metoder 

används för att undersöka företeelser och förstå hur de är utformade. Den kvalitativa 

metodens avsikt är att beskriva data, där människans egna ord och observerbara 

beteenden framkommer. Kvalitet är en egenskap och kvantitet är mängden av 

egenskapen.  

   

För att vara säker på att rätt sökord användes var det viktigt att använda databasens 

ämnesordlista, då ord kan ha olika betydelse. Vid en fritextsökning inkluderas 

databasens alla referenser som innehåller sökordet, trots att det inte är relevant för den 

aktuella sökningen. Booleska sökoperatorer som and, not och or är ord som används för 

att koppla ihop olika sökord för att öka eller minska sökningsresultaten (Willman, Stoltz 

och Bahtsevani, 2011, 69-75). Svensk MeSH användes för att skapa ämnesord till 

sökningarna i PubMed. Cinahl headings användes för att hitta ämnesord till sökningar i 

Cinahl. Ämnesorden ökade tillgången till relevanta studier. Ord som cancer, secure 

base, palliative, lived experience och grief fanns inte i de olika databasernas 

ämnesordlista vilket gjorde att sökningar fick genomföras i fritext. När fritextsökningen 

användes blev sökträffarna begränsade trots att förväntan var att få ett större antal 

träffar. De booleska sökoperatorerna som användes var and och not för att begränsa 

sökresultaten. Ordet or kan användas för att utöka träffarna, men detta gjorde att 

sökningarna blev för breda, inte svarade till syftet och därför uteslöts. 

 

Enligt Billhult och Gunnarsson (2012, 307) är det viktigt att ha så få exklusionskriterier 

som möjligt för ett bättre resultat. Till litteraturstudien har vetenskapliga studier där de 

närstående är under 18 år och studier som handlar om personer som vårdas på hospice 

eller i slutenvården exkluderats. Dessa exklusionskriterier var relevanta till syftet, dock 
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kan viktig information om närståendes upplevelser ha uteslutits. Styrkan med att dessa 

studier exkluderades är att närståendes upplevelser när en person vårdas i livets 

slutskede i hemmet belystes, vilket speglade syftet.  

 

11 av studierna som redovisas i litteraturstudiens resultat handlar om närstående som 

vårdar en person i livets slutskede i hemmet. Två av studierna beskriver närståendes 

upplevelser av avancerad hemsjukvård. Om studier valts som enbart beskrev 

närståendevårdare hade resultatet i litteraturstudien kunnat bli mer specifikt. Syftet 

med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser när en person vårdas i 

livets slutskede i hemmet, därför kan valet av studier innefatta både närståendevårdare 

och närstående som fanns med under den avancerade hemsjukvården. Genom att 

använda olika studier som beskriver närståendes upplevelser blir resultatet bredare, 

men även mer ospecifikt. För ett trovärdigare resultat i litteraturstudien hade det varit 

en fördel att använda fler studier som beskrev närståendes upplevelser av den 

avancerade hemsjukvården. För en internationell bild av hur närstående upplever 

vården av en person i livets slutskede i hemmet skulle fler studier från andra länder ha 

använts.  

 

För att få en uppfattning av innehållet ska studierna läsas flera gånger (Forsberg och 

Wengström 2013, 167). Studierna lästes enskilt flera gånger innan innehållet 

sammanställdes, vilket upplevdes positivt eftersom att alla studier var skrivna på 

engelska. Det engelska språket var en svaghet för litteraturstudien eftersom att 

författarna till litteraturstudien inte hade engelska som modersmål, vilket medförde en 

risk för feltolkningar.  

 

De studier som valdes ut till resultatet kvalitetsgranskades med hjälp av ett 

bedömningsformulär i enlighet med Olsson och Sörensen (2011, 285). Med hjälp av 

bedömningsformuläret kunde 13 studier med god kvalitet väljas ut till resultatet. Om 

urvalet gjorts utan ett bedömningsformulär kan litteraturstudiens resultat ha blivit 

mindre trovärdigt, då studier med låg kvalitet kan ha använts. 
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Etisk diskussion 

I litteraturstudiens resultat redovisades all information som var relevant till syftet utan 

värderingar. Trots det användes ordet person istället för patient, som användes i 

studierna, för att öka det mänskliga värdet och minska den negativa värderingen av 

personen.  

 

Etiska konsekvenser som resultatet i litteraturstudien kan belysa handlar om de 

närstående som tvingades vara ensamma när den döende personen hade en smärtkris. 

De upplevde att de hade det yttersta ansvaret för den döende personens smärtlindring 

och bristen på information från professionella vårdare bidrog till hjälplöshet. 

Väntetiderna på det palliativa teamet var långa, speciellt nätter och helger, de 

närstående upplevde då en rädsla över att den döende personen skulle få en smärtsam 

död. Från hälso- och sjukvårdens sida finns ett ansvar att bistå god smärtlindring till 

den döende personen och vara ett gott stöd till de närstående för att de på bästa sätt ska 

klara av situationen. Enligt Strang (2012, 32-33) är stöd och samtal till de närstående en 

viktig del av den palliativa vården. Genom stöd kan de närstående känna trygghet att 

hjälpa den döende personen. Stödet minskar risken för de närstående att påverkas både 

fysiskt och psykiskt då en obotlig sjukdom kan leda till traumatiska upplevelser samt ett 

behov av vård efter att personen avlidit. 

 

Med ett för stort ansvar och ett bristande stöd skulle resultatet i litteraturstudien kunna 

leda till konsekvenser, där känslor av hjälplöshet och meningslöshet kan leda till 

utmattning och depression samt skapa ett stort lidande. På grund av en förlorad kontroll 

kan de närstående även ha svårigheter att gå vidare efter att personen avlidit.  

 

Utifrån litteraturstudiens resultat redovisades brister i de fyra hörnstenarna, det är 

viktigt att alla hörnstenarna följs av de professionella vårdarna för att vården ska vara 

etiskt försvarbar. 

 

Slutsats 

I litteraturstudiens resultat framkom det att de närstående hade olika upplevelser kring 

vården av den döende personen. Ansvaret upplevdes för en del som naturligt medan 
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andra kände en börda. Rutinerna i det dagliga livet förändrades trots att de närstående 

försökte upprätthålla en så normal vardag som möjligt för att stärka det friska i livet. 

Deltagandet i vården sågs av en del närstående som en självklarhet, men de upplevde 

även känslor av otillräcklighet, när vårdbehovet ökade och de närstående inte kunde 

bidra till en förändring. De närstående upplevde behov av information och utbildning 

för att kunna påverka vården av den döende personen. I många fall upplevde de 

närstående att de hade ett behov av stöd för att kunna göra allt för den döende 

personen. Stödet och informationen upplevdes som bristande vilket bidrog till 

otillräcklig kunskap och förlorad kontroll. I litteraturstudiens resultat upplevde de 

närstående delaktighet genom att samarbeta med professionella vårdare. En del 

upplevde däremot att de professionella vårdarna inte bjöd in till deltagandet i vården, 

vilket bidrog till en känsla av utanförskap. En del närstående upplevde döden som en 

lättnad då den döende personen inte längre behövde lida, medan andra upplevde den 

som en dubbel förlust då de även förlorade sin viktiga, vårdande roll.  

 

För att få en djupare förståelse för närståendes upplevelser när en person vårdas i livets 

slutskede i hemmet föreslås ytterligare forskning inom området.  
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Tabell 1. Söktabell. Bilaga 1. 

 

 

Tabellen visar antalet träffar för sökorden i kombination med de booleska sökoperatorerna 

AND, OR eller NOT och de begränsningar som har gjorts.  

 

Datum Databas Sökord Begränsningar 
Antal 
träffar 

Urval 

141127 
 

 

PubMed *Cancer AND  
*Secure base AND 

*Palliative 
 

Languages: 
English 

Swedish 

2 1 

141127 
 

 

Cinahl +Life Experiences AND 
  

+Caregivers AND 
+Terminal Care 

 

Languages: 
English 

11 1 

141127 
 

PubMed #Palliative Care AND 
#Home Care Services, 
Hospital-Based AND 

#Family 
 

Languages: 
English 
Swedish 

10 1 

141127 

 

PubMed #Attitude to Health 

AND  
#Palliative Care AND 

#Home Care Services 
AND  
#Caregivers 

Languages: 

English 
Swedish 

 
Journal categories: 
Nursing journals 

22 2 

141128 
 

PubMed #Palliative Care AND 
#Home Care 

Services/organization 
and administration AND 

#Professional-Family 
Relations NOT  
#Child NOT 

#Hospices   
  

Languages: 
English 

Swedish 

14 1 
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+ = Cinahlheadings 

 * = Fritext  

 

 

 

 

141128 

 

Cinahl *Palliative home care 

AND  
*Grief AND 
*Lived experience  

Languages: 

English 

3 1 

141128 
 

Pubmed #Palliative Care AND 
#Home Nursing AND 

#Home Care Services 
AND  

#Family Relations AND 
#Caregivers 

Languages: 
English 

Swedish 

5 1 

141129 

 

PubMed #Stress, Psychological 

AND  
#Caregivers AND 
#Palliative Care AND 

#Social Support NOT 
#Child NOT  

#Hospice Care AND 
#Delivery of Health 
Care 

Languages: 

English 
Swedish 

9 1 

141129 
 

 
 

 
 
 

 

Pubmed #Stress, Psychological 
AND  

#Qualitative Research 
AND  

#Palliative Care AND 
#Home Nursing AND 
#Caregivers 

Languages: 
English 

Swedish 

5 2 

141129 

 

PubMed #Family AND  

#Home Care Services 
AND  

#Palliative 
Care/psychology NOT 

#Child  

Languages: 

English 
Swedish 

13 2 



Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

Granskningsprotokoll, utformat för litteratursökning, Olsson och Sörensen (2011, 285). 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, 

resultat = 3p) 
Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 
beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angiven >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys saknas/Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 
etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teorier etc) 

Ej acceptabel Låg 
 

Medel 
 

God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

    P 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

     

Titel     

Författare     



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Kvalitet: grad I= 80-100 %, grad II= 70-79 % och grad III= 60-69 % 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Brazil, 

Bainbridge och 

Rodriguez. 

 

2010 

Kanada 

The Stress 

Process in 

Palliative 

Cancer Care: 

A Qualitative 

Study on 

Informal 

Caregiving 

and its 

Implication for 

the Delivery of 

Care. 

Att undersöka hur en 

stressmodell kan 

belysa stressfaktorer 

som är associerade 

med att vara 

närståendevårdare 

till en palliativt 

cancersjuk person 

och resurserna som 

de närstående förlitar 

sig på för att lindra 

negativa upplevelser. 

En kvalitativ studie 

som involverar 

semistrukturerade 

intervjuer med 

sörjande 

närstående. 

Deltagarna valdes 

ut genom en 

tidigare genomförd 

studie som 

undersökt vård av 

obotligt sjuka. 

12 

(framgår 

ej). 

Deltagarna 

var 

närstående

-vårdare, 

kön och 

ålder 

angavs 

inte. 

Resultatet visade att faktorer 

som den sjukes symtom och 

personliga behov påverkade 

närståendes stress. 

Närstående berättade om 

vikten av stöd och 

kommunikation från 

vårdpersonal, familj, vänner 

och grannar. Saknad av hjälp 

från hemtjänst var även en 

bidragande faktor till stress 

hos närstående. 

Grad II 

Brobäck och 

Berterö. 

 

2003 

Sverige 

How next of 

kin experience 

palliative care 

of relatives. 

Att studera 

innebörden och 

beskriva närståendes 

upplevelse av 

palliativ vård i 

hemmet. 

Kvalitativ ansats 

med Giorgi´s 

fenomenologiska 

metod för analys av 

data. Intervjuer 

med närstående 

gjordes för 

datainsamling. 

 

6 (4). 

Deltagarna 

var 

närstående

vårdare. 

2 män, 

4 kvinnor, 

52-80 år.  

Det framkommer att de 

närstående har en rad olika 

behov av stöd. De önskar 

information och utbildning om 

patientens sjukdom, hur de 

kan vårda och ge psykologiskt 

stöd till patienten. 

Grad I 

Carlander, 

Sahlberg-Blom, 

Hellström och 

Ternestedt. 

 

2011 

Sverige 

The modified 

self: family 

caregivers’ 

experiences of 

caring for a 

dying family 

member at 

home 

Att undersöka 

situationer i det 

dagliga livet som 

utmanar närståendes 

självbild när de 

vårdar en döende 

familjemedlem 

hemma. 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer av 

närståendevårdare. 

Intervjuerna 

tolkandes med 

beskrivande metod 

inspirerat av 

grounded theory 

och fenomenologisk 

metod. 

 

10 (1). 

Deltagarna 

var 

närstående

- vårdare, 

36–71 år, 

kön angavs 

inte. 

Utmanade ideal, tänjda 

gränser och ett ömsesidigt 

beroende var tre mönster som 

kännetecknade närståendes 

upplevelse av att vårda en 

döende familjemedlem 

hemma. Dessa mönster 

bildade kärntemat, det 

modifierade jaget. 

Grad I 



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Kvalitet: grad I= 80-100 %, grad II= 70-79 % och grad III= 60-69 % 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Gunnarsson och 

Öhlén. 

 

2006 

Sverige 

Spouses’ grief 

before the 

patient’s 

death: 

Retrospective 

experiences 

related to 

palliative 

home care in 

urban 

Sweden. 

Att i efterhand 

undersöka makars 

erfarenheter till 

personer som avlidit 

efter att vårdats av 

palliativ 

hemsjukvård, syfte 

var att uppnå en 

djupare förståelse av 

innebörden till 

makarnas sorg innan 

personens död. 

 

Kvalitativ ansats där 

data analyserades 

med användning av 

en hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod. Intervjuer 

gjordes för 

datainsamling. 

12 

(framgår 

ej). 

Deltagarna 

var inte 

närstående

vårdare. 

3 män, 

9 kvinnor, 

35-81 år.  

 

Framträdande aspekter var att 

makarna ofta satte sina egna 

känslor på avstånd och 

uthärdade lidandet i tystnad. 

Det behövde stöd för att 

behärska sina egna liv. 

Grad II 

Jo, Brazil, 

Lohfeld och 

Willison. 

 

2007 

Kanada 

Caregiving at 

the end of life: 

Perspectives 

from spousal 

caregivers and 

care 

recipients. 

Är att undersöka 

närståendevårdares 

och vårdtagares 

perspektiv på 

omvårdnaden i 

hembaserad palliativ 

vård. 

En kvalitativ 

forskningsstrategi 

med bandinspelade 

intervjuer. Två 

parallella versioner 

av 

semistrukturerade 

intervjuguider var 

utvecklad för 

anhörigvårdare och 

vårdtagare. 

10 (34).  

Deltagarna 

var 

närstående

-vårdare.  

3 män, 

7 kvinnor, 

58-87 år.  

 

Anhörigvårdare identifierade 

många negativa reaktioner på 

omvårdnaden, såsom trötthet, 

depression, ilska, sorg, 

finansiella påfrestningar och 

tidsbrist. Både 

anhörigvårdarna och 

vårdtagarna uppskatta 

hemsjukvården trots att de 

identifierat behovet av 

tilläggstjänster. De 

identifierade också svårigheter 

i kommunikation med formella 

leverantörer och dålig 

samordning av vård mellan de 

olika tjänsterna. 

 

Grad II 

  



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Kvalitet: grad I= 80-100 %, grad II= 70-79 % och grad III= 60-69 % 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Koop och 

Strang. 

 

2003 

Kanada 

The 

Bereavement 

Experience 

Following 

Home-Based 

Family 

Caregiving for 

Persons With 

Advanced 

Cancer. 

Att undersöka 

upplevelsen av sorg 

för 

närståendevårdare 

som utför 

hembaserad vård för 

personer med 

avancerad cancer. 

En standardiserad 

strukturerad 

kvalitativ studie där 

deltagarna 

intervjuades med 

öppna frågor. Data 

analyserades, 

kodades och 

kategoriserades i 

mer specifika 

beskrivande teman. 

15 

(framgår 

ej). 

Deltagarna 

var 

närstående

- vårdare. 

4 män,  

11 kvinnor, 

37–81 år. 

 

 

Närståendevårdare 

rapporterade både positiva 

(t.ex. känslor av prestation, 

förbättrade relationer inom 

familjen) och negativt (t.ex. 

förföljande bilder, känslor av 

misslyckande) som resultat av 

att ha vårdat sin 

familjemedlem. 

Grad I 

Linderholm och 

Friedrichsen. 

 

2010 

Sverige 

A Desire to Be 

Seen - Family 

Caregivers’ 

Experiences of 

Their Caring 

Role in 

Palliative 

Home Care. 

Att undersöka hur 

närstående till en 

döende person i 

hemmet upplevde 

stödet och sin roll 

som vårdare under 

personens sista tid i 

livet samt efter 

döden. 

Kvalitativ ansats, 

med en 

hermeneutisk 

metod för analys av 

data. Data 

samlades in med 

hjälp av öppna, 

bandinspelade 

intervjuer.  

13 

(framgår 

ej).  

Deltagarna 

var 

närstående

- vårdare. 

5 män,  

8 kvinnor, 

38–78 år. 

 

 

Resultatet visade att det var 

naturligt för närstående att bli 

en vårdare när en släkting 

blev allvarligt sjuk. Mer eller 

mindre frivilligt, tog 

närstående på sig en vårdande 

roll av kontroll och ansvar. De 

närstående fick känslor av 

maktlöshet när de inte 

lyckades etablera en relation 

med vårdpersonalen. 

Grad I 

  



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Kvalitet: grad I= 80-100 %, grad II= 70-79 % och grad III= 60-69 % 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Mehta, Chan och 

Cohen. 

 

2014 

Kanada  

Flying Blind: 

Sources of 

distress for 

family 

caregivers of 

palliative 

cancer 

patients 

managing pain 

at home. 

Att belysa källor som 

bidrar till upplevelser 

av nöd hos 

närståendevårdare 

när de hanterade 

smärta i hemmet och 

att diskutera kliniska 

följder av det. 

Kvalitativ ansats. En 

sekundäranalys 

med tolkande 

beskrivning av 

intervjuerna. Data 

samlades in med 

hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer. 

24 

(framgår 

ej).  

Deltagarna 

var 

närstående

-vårdare. 

6 män, 

18 kvinnor, 

25–90 år. 

 

Närståendevårdare som vårdar 

en person med cancersmärta 

hemma löper risk för 

psykosocial stress. I resultatet 

identifierades fyra viktiga 

källor till nöd som kan hjälpa 

vårdpersonal att bättre förstå 

anhörigvårdares behov av 

stöd. 

Grad I 

Milberg och 

Strang. 

 

2003 

Sverige 

Meaningfulnes

s in palliative 

home care: An 

interview 

study of dying 

cancer 

patients’ next 

of kin. 

Att beskriva och 

tolka innebörden av 

meningsfullhet hos 

närstående till 

cancerpatienter som 

har avancerad 

palliativ 

hemsjukvård. 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer enligt 

hermeneutisk 

metod. 

Antonovsky´s 

salutogena teori om 

känsla av 

sammanhang 

användes i analys 

av data. 

 

19 

(framgår 

ej). 

Deltagarna 

var 

närstående

- vårdare. 

9 män,  

10 kvinnor, 

45-78 år. 

Fem kategorier som 

underlättade meningsfullhet 

var tröst, att upprätthålla det 

dagliga livet, handling, 

förpliktelser och hopp, vilket 

var av stor betydelse för att 

känna att det bästa möjliga 

gjordes. 

Grad I 

  



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Kvalitet: grad I= 80-100 %, grad II= 70-79 % och grad III= 60-69 % 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Milberg, Strang, 

Carlsson och 

Börjesson. 

 

2003 

Sverige 

Advanced 

Palliative 

Home Care: 

Next-of-Kin’s 

Perspective. 

Att beskriva vilka 

aspekter som är 

viktiga för 

närstående vid 

avancerad palliativ 

vård i hemmet och 

att jämföra dessa 

aspekter och 

beskriva eventuella 

skillnader bland de 

tre inställningarna. 

 

En kvalitativ studie 

där anhöriga i tre 

olika kommuner i 

Sverige svarade till 

tre öppna frågor via 

en postal enkät. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

utfördes. 

217 (35). 

Deltagarna 

var inte 

närstående

-vårdare, 

kön och 

ålder 

angavs 

inte. 

Vårdpersonalens attityd, 

förmåga att kommunicera, 

tillgänglighet och kompetens 

värderades. Att känna 

trygghet var en annan viktig 

aspekt för de berörda 

närstående och personerna. 

Tryggheten relaterades också 

till att vara delaktig i vården. 

Grad I 

Milberg, 

Wåhlberg, 

Jakobsson, 

Olsson, Olsson 

och Friedrichsen. 

 

2012 

Sverige 

What is a 

‘secure base’ 

when death is 

approaching? 

A study 

applying 

attachment 

theory to adult 

patients’ and 

family 

members’ 

experiences of 

palliative 

home care. 

 

Att använda 

erfarenheter från 

personerna och 

familjemedlemmar 

att utforska palliativ 

vård i hemmet som 

en "säker bas" (ett 

centralt begrepp 

inom teorin). 

En kvalitativ studie, 

med en deduktiv 

kvalitativ 

innehållsanalys av 

data. Deltagarna 

bestod av ett 

osammanhängande 

urval av personer 

och 

familjemedlemmar. 

Data samlades in 

med hjälp av 

bandinspelade 

intervjuer. 

26 

(framkomm

er ej). 

Deltagarna 

var 

närstående

- vårdare, 

53-79 år, 

kön angavs 

inte. 

 

Deltagarna uttryckte 

betydelsen av att känna 

säkerhet under palliativ vård i 

hemmet eftersom döden och 

döende var hot som bidrog till 

sårbarhet. Palliativ vård i 

hemmet kunde främja en 

känsla av trygghet och gav ett 

säkert underlag. Detta 

underlättades när de hade ett 

förtroende för personalens 

kompetens och kände sig 

erkända som individer. 

Grad II 

  



Tabell 2. Artikelöversikt och bedömd kvalitet.  Bilaga 3. 

Kvalitet: grad I= 80-100 %, grad II= 70-79 % och grad III= 60-69 % 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Munck, Fridlund 

och Mårtensson. 

 

2008 

Sverige 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative 

home care – 

from control 

to loss of 

control. 

Att beskriva 

situationer som 

påverkar 

närståendevårdares 

förmåga att hantera 

palliativ vård i 

hemmet. 

En kvalitativ studie 

där Critical Incident 

Technique 

tillämpades för 

analys. 

Datainsamlingen 

genomfördes 

genom 

bandinspelade 

intervjuer. 

Materialet 

kategoriserades tills 

endast två 

kategorier återstod. 

 

9 (framgår 

ej).  

Deltagarna 

var 

närstående

- vårdare. 

5 män,  

4 kvinnor, 

51–79 år. 

 

 

Två huvudkategorier hittades, 

att behålla kontroll och att 

förlora kontroll. De närstående 

ville behålla kontrollen över 

sina liv genom att ta 

fullständigt ansvar för skötsel 

av hemmet och av all vård 

dygnet runt. De närstående 

förlorade kontrollen när de 

kände brist på professionellt 

stöd. 

Grad I 

Proot, Abu-Saad, 

Crebolder, 

Goldsteen, Luker 

och 

Widdershoven. 

 

2003 

Nederländerna 

 

Vulnerability 

of family 

caregivers in 

terminal 

palliative care 

at home; 

balancing 

between 

burden and 

capacity. 

 

Att undersöka 

upplevelser hos 

närståendevårdare, 

deras behov av vård 

i hemmet och vilken 

service de får av 

hemsjukvården. 

Kvalitativ ansats 

med constant 

comparative metod 

för analys av data 

användes. 

Intervjuer gjordes 

för datainsamling. 

13 

(framgår 

ej).  

Deltagarna 

var 

närstående

vårdare. 

2 män, 

11 kvinnor, 

28-80 år. 

Sårbarhet hos de närstående 

identifierades som den 

huvudsakliga kategorin. Olika 

faktorer av sårbarhet är 

beroende om de närstående 

ska lyckas hålla optimal balans 

av vårdandet. 

Grad II 

 

 

 


