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 Hemsjukvårdens utbyggnad har ökat möjligheterna för svårt sjuka människor att 
få en god och säker vård och även en värdig död i det egna hemmet. Syftet med 
denna studie var att belysa närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem 
palliativt i det egna hemmet. Metoden i denna studie var en litteraturstudie som 
gjordes av nio artiklar. Dessa analyserades enligt Graneheim och Lundmans 
innehållsanalys (2004).  Resultatet visade att det kärleksfulla löftet, om att få 
vårdas i hemmet, gavs till den sjuke i ett tidigt skede och oftast på sjukhus. 
Hemma blev sedan situationen annorlunda och den närstående kände sig fast i sitt 
löfte då behoven och kraven ökade Detta ledde ofta till att närstående fick ge 
avkall på sina egna behov. Närstående förnekade sina egna primära behov för att 
kunna hålla löftet, de klagade inte och ansåg att deras behov var oviktiga. De 
närstående levde i en verklighet som var full av krav från olika enheter: krav från 
den sjuke, krav från personal, krav från samhället och också krav från dem själva 
som vårdare. Plötsligt befann sig den närstående i en helt ny situation, allt var 
omvänt och de behövde tid för att förbereda sig och acceptera den nya situationen 
som de hamnat i. Närstående såg stödet utifrån som ovärderligt, men inte alltid 
tillräckligt när det gällde smärtlindring. De närstående önskade också mer 
information om själva sjukdomen och förloppet. Slutsatsen är att det är mycket 
viktigt som sjuksköterska att våga möta dessa människor i kris.   
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Introduktion 

Många som vårdas palliativt väljer att vårdas hemma i en miljö som känns trygg 
och med sina närstående nära inpå. Efter att en bekant vårdat sin pappa palliativt 
hemma tillsammans med övriga närstående var hennes kommentar: ”bra för 
honom men aldrig att jag själv skulle vilja utsätta mina anhöriga för samma sak”. 
Allt eftersom sjukdomen fortskrider och vårdtyngden förändras kan löftet till den 
sjuke ”att självklart ska du få vårdas hemma” vara svårt att bryta med risk för att 
man utplånar sig själv under vårdtiden. 

 Hemsjukvårdens utbyggnad och Ädelreformens genomförande har avsevärt ökat 
möjligheterna för svårt sjuka människor att få en god vård och en värdig död i det 
egna hemmet eller inom kommunernas särskilda boendeformer. Allt färre dör på 
sjukhus och utvecklingen fortsätter i den riktningen (Widell, 2003).  

Vi har valt att göra ett arbete om närståendes upplevelser av att vårda en 
familjemedlem palliativt i det egna hemmet. Resultatet av detta kan hjälpa 
sjuksköterskor att ta tillvara på deras erfarenheter så att vi bättre kan förbereda 
närstående och oss själva i kommande palliativa situationer ute i det kliniska 
arbetet. Vid vårdplaneringar så är det oftast den sjukes önskan och vilja som styr 
vilka hjälpinsatser som ska tas emot i hemmet men det är viktigt att inte glömma 
bort den närstående. Ibland har vi genom vårt arbete upplevt det som att de 
närstående inte riktigt förstår innebörden med att vårda någon palliativt hemma. 
Det är viktigt att närstående vet vad de kan få för stöd från primärvården och 
hemtjänsten, de ska inte känna att de är ensamma med den sjuke. Den närstående 
ska få medverka och ha inflytande i vården i den mån de själva vill och det är 
viktigt att de också får stöttning. Som sjuksköterska i den palliativa vården måste 
det finnas ett starkt engagemang, empati och visas stor respekt och lyhördhet för 
patienten. Sjuksköterskor måste vara både professionella yrkesutövare och 
medmänniskor. Kompetensen i den palliativa vården ligger hos de personer som 
ger vården och det är deras personliga engagemang och livserfarenhet som formar 
mötet.  

Enligt Beck-Friis och Strang (2005) så är sjuksköterskans uppgift emellertid inte 
att endast räcka till för patienten utan också att vara ett stöd till de närstående 
under patientens sjukdomstid och i sorgearbetet efter hennes död.   

Med tanke på att allt mer patienter får möjlighet att vårdas palliativt i hemmet så 
är det väldigt viktigt att se till den närståendes situation. Om närstående kan känna 
att det har varit positivt att vårda sin nära hemma kan det leda till att allt fler vågar 
ta hem den sjuke i livets slutskede.  

Bakgrund 

Det enda säkra vi vet, är att vi själva kommer att dö en gång. Under den långa 
livsresan kan sjukvården underlätta för oss att leva, kanske inte alltid att leva helt 
friska men att leva någorlunda tillfredställda, trots krämpor och handikapp. Men 
någonstans finns en punkt och den punkten kommer ofta efter en lång tids 
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sjukdom. Sjukvårdens uppgift är att genom smärtlindring och god omvårdnad 
göra den sista tiden så god som möjligt. Stödet till den sjuke måste även inkludera 
de närstående. Det är oftast familjemedlemmar men ibland andra – vänner, 
arbetskamrater, skolkamrater. Stödet behövs av två skäl: dels leder det till att de 
närstående orkar ge mer stöd till den sjuke, dels leder det till mindre plåga hos de 
närstående och mindre tendens till plågsamt sorgearbete och psykisk sjuklighet 
senare i livet (Beck-Friis & Strang, 2005). 
I vårt arbete har vi utgått ifrån begreppen närstående och den sjuke och det är den 
närstående som vårdar och det är den sjuke som blir vårdad. Definition av 
närstående är enligt socialstyrelsen en person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till (Socialstyrelsen, 2010). 
Långt in på 1900-talet var döden en naturlig del i människors vardag. 
Medellivslängden var kortare och möjligheterna att behandla olika sjukdomar var 
begränsade. De sjuka och döende vårdades oftast i hemmet. Flera generationer 
levde tillsammans och även barnen var delaktiga vid ett dödsfall. Ritualer och 
symboler var viktiga för familjen men även för övriga släktingar, vänner och 
grannar. I takt med att samhällsstrukturen förändrades och sjukdom och död 
flyttade in på sjukhus och institutioner, har de gamla ritualernas och symbolernas 
betydelse minskat. Döden har blivit en privat angelägenhet för de närmaste 
(Widell, 2003). 

Palliativ vård    

Med palliativ vård i livets slutskede avses en aktiv helhetsvård av den sjuke och 
dennes närstående när sjukdomen inte längre går att bota, vården är lindrande och 
stödjande. Det blir en omvårdnadssituation som kräver ett brett kunnande av 
vårdpersonalen. 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 
livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå 
vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom att 
tidigt upptäcka, noggrant analysera och ge behandling av smärta och andra 
fysiska, psykosociala och existentiella problem (www.who.int). 

 Enligt WHO:s definition innebär palliativ vård en specifik vårdform där alla 
aspekter av vården vägs in:  

”En aktiv helhetsvård av den sjuke och familjen, genom ett tvärfackligt 
sammansatt vårdlag vid en tidpunkt när förväntningarna inte längre är att bota 
och när målet för behandling inte längre är att förlänga livet. Målet för palliativ 
vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. 
Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den 
skall också kunna ge närstående stöd i sorgearbetet”(Thorén-Todoulos, 1999 s 

472). 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen, (1982:763), kap 2, 
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”ska vården ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

ska ges företräde till vården” (Raadu, 2009 s 115). 

Teoretisk referensram 

Carnevali (1996) ser till helheten och för att kunna bevara helhetsperspektivet är 
det viktigt att ha i minnet att det är den sjukes upplevelser och liv som de själva 
ska ha kontroll över. Sjuksköterskans roll består i att hjälpa personen att själv 
klara sitt dagliga liv och inte ta kontroll över det. Det innebär oftast att tränga in i 
personens privatliv och det rör både den sjuke och närstående. Teorin utgår ifrån 
det dagliga livet och det funktionella hälsotillståndet. Carnevali menar att det 
dagliga livet inverkar på hur individen och familjen kan eller måste fungera och 
anger kravet på den funktionella förmågan. Den funktionella förmågan inverkar i 
sin tur på individens/familjens möjlighet att leva sitt dagliga liv. Det går inte att 
tänka på den ena kategorin utan att också överväga den andra. När sjuksköterskan 
observerar data om patientens dagliga liv tänker hon också omedelbart på den 
funktionella förmåga som krävs för att klara av det. Det ömsesidiga beroendet 
mellan dagligt liv och funktionell förmåga kan bäst beskrivas som en balansvåg. 
Balans kan förekomma på högre eller lägre nivåer, men uppnås sannolikt främst 
på nivåer någonstans mitt emellan de två ytterligheterna. Sjuksköterskans funktion 
innefattar att hjälpa individer och familjer att balansera kraven och resurserna i det 
dagliga livet, såväl vid de två ytterligheterna som på de många nivåerna 
däremellan (Carnevali, 1996). 

Att vara närstående 

Scott, Whyler och Grant (2001) fann i sin studie fyra stora områden som påverkar 
de närstående.  

• Känslomässig stress som t ex frustration, skuld, hjälplöshet, besvikelse och 
hopplöshet. 

• Psykisk stress som t ex utmattning, ansvar, sårbarhet, hälsa och 
ansträngning, 

• Social stress som t ex isolering, missförstånd, ingen uppskattning, 
försämrade finanser och avbrott i vardagen 

• Coping strategier som t ex bibehållen kontroll, acceptans, förnekelse, 
stoisk, tillit och förtröstan.   

Mehta och Ezer (2003) hävdar att när den som vårdas palliativt har smärtor får 
närstående känslomässig, beteendemässig, och kognitiv respons på smärtan. 
Närstående känner rädsla, hjälplöshet och orättvisa, de känner att döden är 
överhängande jämfört med när den sjuke är smärtfri, då blir livet lite mer som 
vanligt. 

Det är inte bara den sjuke som ska ha ”livskvalitet” utan även den närstående trots 
stor press i situationen (Beck-Friis & Strang, 2005). Kristoffersen (2006) 
beskriver den norska socialforskaren Siri Naess syn på livskvalitet och den bygger 
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på den enskildes inre upplevelse och kännetecknas av psykiskt välbefinnande. Det 
omfattar den enskildes subjektiva upplevelse av livssituationen, livskvalitet är en 
upplevelsekvalitet.  

Närstående kan vara rädda, oroliga och bekymrade för hur de ska orka och kunna 
klara sig. Samtidigt sörjer de. Det är inte så konstigt om pressen blir för stor och 
de måste få ge utlopp för oron, känslorna och besvikelserna. Som vårdpersonal är 
det viktigt att orka lyssna, försöka höra vad som sägs bakom orden, försöka 
diskutera och förstå (Beck-Friis & Strang, 2005).  Enligt Jo, Brazil, Lohfeld och 
Willison (2007) så upplever närstående en stor trötthet och livsleda, ilska och 
ledsamhet, ekonomisk oro och depression. Trots detta stärks de närstående i sin 
roll och känner att de kan klara av vad som helst i vilken situation som än uppstår.  

Studiens betydelse 

Vi anser att vi kommer att ha nytta av denna nya kunskap i vårt framtida arbete 
som distriktssjuksköterskor då vi kommer att möta både den person som vårdas 
palliativt och deras närstående. Detta arbeta kommer att ge oss värdefulla 
kunskaper om hur närstående upplever situationen med att vårda en palliativt sjuk 
person i livets slutskede hemma. Vilket är viktiga kunskaper för att sjuksköterskor 
ska kunna ge det stöd som närstående behöver för att de sedan ska kunna gå 
vidare med sina liv. Kunskaperna kommer att användas i mötet med patienter och 
närstående när vårdteamet planerar för vården.  

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes upplevelser av att 
vårda en familjemedlem palliativt i det egna hemmet. 

Metod 

Metodval 

Den metod som användes i detta arbete var en litteraturstudie med kvalitativ 
ansats. Forsberg och Wengström (2003) beskriver att en litteraturstudie syftar till 
att antingen beskriva kunskapsläget inom det valda området, eller att göra en 
empirisk studie med hjälp av en beskrivande bakgrund. Den kvalitativa ansatsen 
har som fokus att skapa mening, förståelse och tolka människans subjektiva 
upplevelse av omvärlden.   

Datainsamling 

I datainsamlingen användes Forsberg och Wengströms (2003) urvalsprocess som 
består av sex steg. 

 Steg 1 innebär att identifiera intresseområde och definiera sökord. 

Steg 2 innebär att bestämma kriterier för vilka studier som ska väljas. Val av 
kvalitativa studier kan motiveras utifrån likhet i ämnesområde, 
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datainsamlingsmiljö och analysmetod. Begränsningar i urval kan också göras 
utifrån språk och publiceringsår. 

Steg 3 innebär att genomföra sökning i lämpliga databaser. 

Steg 4 innebär att bestämma sökord och sökstrategi. Identifiera intresseområde 
och identifiera sökord. Bestäm kriterier för vilka studier som skall väljas. 
Genomför sökning i relevanta databaser. Sök manuellt för att hitta ej publicerade 
arbeten.    

Steg 5 innebär att välja relevanta titlar och läsa sammanfattningar. Gör ett första 
urval av litteratur som ska bli föremål för fortsatt granskning.  

Steg 6 innebär att läsa artiklarna i sin helhet och göra en kvalitetsvärdering (a.a). 

Till litteratursökningen användes databaserna ELIN, Cinahl och Pubmed. Vid 
sökningar i databaserna användes sökorden: experience, palliative care, 
caregivers, spouse, promise, family och  home care. De artiklar som påträffades 
gav vägledning till ytterligare sökord som använts: partner, palliative home care, 
close relatives, informal carers, dying at home och members. 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats och handla om hur närstående upplever 
att vårda en familjemedlem 18 år eller äldre palliativt i det egna hemmet. Den som 
vårdar är närstående till den sjuke.  Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller 
engelska och gjorda på platser i världen med liknande standard och 
levnadsförhållande som Sverige, så kallade i-länder. Artiklarna ska vara från tiden 
mellan 1999-2009. 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna för studien var att utesluta vårdande närstående under 18 år. 
Artiklar äldre än 10 år har valts att ej användas för att få fram den mest aktuella 
forskningen.  

Urval 

 Av de 57 lästa abstrakten valdes 25 ut för granskning varav det var nio stycken av 
dessa som inte matchade vårt syfte. De återstående 14 artiklarna 
kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2008) se tabell I. Av 
de 14 var det fem stycken med för låg kvalitet och därför valdes de bort. Några av 
de bortvalda artiklarna kom till användning i bakgrunden. De nio kvarvarande 
artiklarna uppfyllde god kvalitet och matchade studiens syfte. 
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 Tabell 1: Sökta, lästa, granskade och använda artiklar.                                                                  

Analys 

Författarna valde att göra en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Forsberg och 
Wengström (2003) kännetecknas det grundläggande arbetssättet i kvalitativ 
innehållsanalys av att forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt klassificerar 
data för att lättare kunna identifiera mönster och teman, och där målet är att 
beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Samtliga nio artiklar lästes ett flertal 
gånger var för sig. De meningsbärande enheter som stämde överens med studiens 
syfte plockades först ut enskilt och jämfördes sedan gemensamt. En meningsenhet 

Databas Sökord Limits Träffar Lästa  
abstrakt 

Granskade  
Artiklar 

Valda 
artiklar 

Cinahl 
100125 
 

experience AND partner 
AND palliative home 
care 

 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

Cinahl 
100125 
 
 

Palliative care AND 
caregivers AND 
experience 

 120 9 3 1 

Cinahl 
100208 

palliative care AND 
close relatives 

Abstracts available, 2000-
2010, linked full text 

3 3 1 0 

Cinahl          Palliative care AND  
 100125                   spouse AND promise100125 

 

Palliative care AND 
spouse AND promise 

 1 1 1 1 

       
Cinahl 
100208 
 

Palliative care AND 
spouse  

 21 5 2 0 

Elin 
100128 
 

Family AND informal 
carers 

 67 1 1 1 

Elin 
100128 

spouse AND home care  2 1 1 0 

Elin 
100128 

Dying at home  112 5 2 0 

Elin 
100128 

Spouse AND palliative 
care 

 11 8 6 2 

Pubmed 
100208 

Palliative care AND 
caregivers AND promise 

 0 0 0 0 

Pubmed 
 

Experience AND family 
AND members 

 8 1 1 1 

Pubmed Experience AND 
palliative home car AND 
caregivers 

Abstracts, humans, 
English/ 
Swedish, all adult 19+ 

63 
 

 22  
 

2  
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är en meningsbärande del av texten och kan utgöras av ord, meningar och stycken 
av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. Enligt Lundman och 
Graneheim (2004) utgör lagom stora meningsenheter grunden för analysen. 
Författarna jämförde varandras meningsbärande enheter och valde därefter 
gemensamt ut de som kom att användas i analysförfarandet. De meningsbärande 
enheter som valts ut översattes från engelska till svenska och kondenserades för 
att göra det mer lätt överskådligt. Detta arbete gjordes först enskilt och jämfördes 
sedan med varandra för att gemensamt enas om innehållet.  När kondenseringen 
var färdig skapades koder för att kunna se likheter och skillnader för att sedan 
kunna bilda underkategorier och kategorier till resultatet. Som exempel på 
analysförfarandet se tabell II. Enligt Lundman och Graneheim (2004) avser 
kondensering en process som gör texten kortare, och därmed mera lätthanterlig, 
samtidigt som det centrala innehållet bevaras och inget väsentligt försvinner. 
Därefter abstraheras den kondenserade texten och förses med koder som sedan 
sammanförs till kategorier eller teman på olika abstraktionsnivåer. 

Tabell II: Exempel på analysförfarande             

 

Resultat 

Den här litteraturstudiens syfte var att  belysa närståendes upplevelser av att vårda 
en familjemedlem palliativt i det egna hemmet. Resultatet presenteras med sex 
kategorier: det kärleksfulla löftet, förnekelse av egna primära behov, vardag full 
av krav, den förestående döden, förändringar i hemmiljön och det ovärderliga 
stödet.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkate
gori 

Kategori 

During the phase of structural 
disintegration in time and space 
the surviving spouse neglected 
his or her own primary needs in 
an act of selfsacrifice which 
resulted in stress, lack of sleep, 
exhaustion and weight loss. 

Närstående förnekar 
sina egna primära 
behov som resulterar i 
stress, sömnbrist, 
utmattning och 
viktförlust 

Förnekelse av 
egna behov. 

Sätta sig 
själv åt 
sidan 

Förnekelse 
av egna 
primära 
behov. 

The spouses put their own needs 
aside and focused entirely on 
doing their  
utmost for their sick partner. 
They wanted to be with their 
loved ones and take care of them. 

De närstående satte 
sina egna behov åt 
sidan och fokuserade 
enbart på att göra det 
bästa för sin sjuka 
partner. 
De ville vara med 
sina kära och ta hand 
om dem. 

Fokusera på 
sin sjuka 
partner.  

Sätta sina 
egna 
behov åt 
sidan 

 

It`s such a long time since I`ve 
had a holiday but I can`t even 
think about planning a break 
while all this is going on. You 
constantly have put yourself on 
the back burner.  

Det är så länge sedan 
jag hade ledigt men 
jag kan inte ens tänka 
på att planera en 
ledighet medan allt 
detta pågår. Du måste 
hela tiden sätta dig 
själv åt sidan.  

Finns inte i 
tanken att ta 
ledigt från 
vårdandet.  

Sätta sig 
själv åt 
sidan. 
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Det kärleksfulla löftet 

Det kärleksfulla löftet var givet som en pakt mellan två nära, där närstående 
lovade den kritiskt sjuke att han/hon skulle få vårdas hemma under sin allvarliga, 
terminala sjukdom och om möjligt få dö hemma. Det osjälviska löftet var givet i 
en atmosfär av kärlek, närhet, respekt och självbestämmande för vårdtagaren 
(Fisker & Strandmark, 2007). Det kändes naturligt för närstående att vara 
vårdgivare, det var deras skyldighet och ansvar (Perreault, Fothergill-Bourbonnais 
och Fiset, 2004). Närstående var nöjda med att ha uppfyllt löftet de gav, de skulle 
haft svårt att leva med att inte ha vårdat sin närstående hemma (Weibull, Olesen 
och Asbjoern Neergaard, 2008). 

”He desperatly wants to spend the remainder of his time at home. What if I can`t 
manage? I`m scared that I`ll let him down and he`ll have to go into hospital 

again. ´I`m terrified of what`s going to happen at the end. I have a young 
daughter, I don`t want her to see him die. ´I am terrified of him dying at home, I 

want him to go into hospital but I can`t tell him that. I can`t say “Oh, it looks like 
you`re going to die very soon, so I think you should go in´´´ (Riley & Fenton, 

2007 s 89). 

Trots sorgen över sin närstående så kände de glädje över att ha klarat av att leva 
upp till löftet. En av anledningarna till att löftet gavs hade att göra med missnöje 
över vården och miljön på sjukhus. Bakom löftet låg också hoppet att de sista 
dagarna skulle levas i närhet med sina kära i hematmosfär, känna trygghet och 
leva var dag (Fisker & Strandmark, 2007). 

Förnekelse av egna primära behov 

Närstående uttryckte att leva med de krav och det ansvar som det är att vårda en 
så svårt sjuk familjemedlem, gjorde dem ansträngda och utmattade. De var så 
utmattade att det påverkade deras känslor, vilket de ofta försökte dölja, både för 
deras närstående, vänner och professionella vårdare. De närstående ville inte visa 
sina kära att de var oroliga, ledsna eller arga. Närstående använde olika strategier 
för att hantera känslorna, som t ex att gå ner i källaren och släppa på trycket 
medan andra dolde sina känslor, bet ihop och fortsatte med sitt liv och sina 
uppgifter som om inget hade hänt. Den isolering som närstående beskrev 
upplevdes som en uppoffring. Att vara vårdare innebar att bli bunden vid hemmet 
och fritid var något som tillhörde det förflutna. Anledningen var tudelad, för det 
första fanns det ingen tid över för egna aktiviteter och för det andra var de så trötta 
och vågade inte lämna hemmet ifall något skulle hända under tiden. De närstående 
skulle aldrig kunna förlåta sig själva om de inte var där i det ögonblicket (Brobäck 
& Berterö, 2003: Riley & Fenton, 2007). Däremot fanns det en del närstående 
som inte ville sluta arbeta för det gav dem tid för sig själva och gav dem ett 
avbrott från vårdandet (Soothill, Morris, Harman, Francis, Thomas och 
McIllmurray, 2001) . 

Närstående förnekande sina primära behov för att kunna hålla löftet, de klagade 
inte och ansåg att deras egna behov var oviktiga. Förnekandet av de egna behoven 
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resulterade i stress, sömnbrist, utmattning, viktnedgång och de bar sorgen över 
sjukdom och försämring i ensamhet (Fisker & Strandmark, 2007).  

De närstående kände sig starka på utsidan samtidigt som de föll isär på insidan 
(Riley & Fenton, 2007). 

”It`s awful, because there is nothing you can do except put your life on hold. It`s 
like you`re waiting for him to die, enen though you don`t want him to”(Riley & 

Fenton, 2007, s 88). 

Den ökande känslan av rädsla, hjälplöshet och ensamhet gjorde närstående 
isolerade från den verkliga sorgen. De närstående uttryckte rädsla för hur de 
skulle kunna hantera svåra situationer, för känslor som rörde den sjuke, om han 
led och om döden skulle bli plågsam. De satte sina egna behov åt sidan och 
fokuserade enbart på att göra det bästa för den sjuke. De ville vara med sina kära 
och ta hand om dem (Gunnarsson & Öhlen, 2006). 

Den närståendes roll koncentrerades till mobilisering, personlig vård, hantera 
förvirring, ge mediciner, hushållsarbete och läkarbesök. De närstående tyckte det 
var mentalt påfrestande att inte veta hur länge det skulle pågå. Känslan av 
hjälplöshet och väntan på det ofrånkomliga isolerade dem (Perreault et al, 2004). 
Trots att närstående levde på gränsen av vad de orkade så var de ändå nöjda med 
att ha klarat av mer än de någonsin trodde var möjligt (Weibull et al, 2008). 

För en del närstående var det väldigt svårt att hantera den försämrade 
kommunikationen under sjukdomsförloppet.  Det var svårt att försöka tänka på 
framtiden när man inte visste hur länge till den sjuke skulle leva. Många upplevde 
en oerhörd stress, för att så mycket hände under så kort tid. Tiden rann så snabbt 
iväg och det fanns inte utrymme för lugn och ro (Gunnarsson & Öhlen, 2006). 

Närstående talade om hur vårdandet ökade känslan av verklighet i samband med 
förlusten. Ibland blev det bara för mycket och de bråkade med sin kära och det 
gav dem dåligt samvete (Brobäck & Berterö, 2003). De närstående fick även 
dåligt samvete då de önskade att allt var över (Riley & Fenton, 2007). 

Den psykiska förändringen hos den sjuke är ibland svår att hantera. Även om de 
visste att det växlande temperamentet hos den sjuke berodde på sjukdomen eller 
var en reaktion på denna så tog de det ibland personligt. De närstående som 
fortfarande yrkesarbetade jämte vårdandet hade en känsla av att alltid vara på fel 
plats men för att klara av situationen behövde de en paus emellanåt för att hämta 
styrka och få en känsla av att de räckte till (Brobäck & Berterö, 2003). 

”It`s [caregiving] made me realize that I`m very strong, a lot stronger than I ever 
[was] I never thought I was weak , but I certainly didn`t think I was that strong. 

It`s probably made me feel a little bit better about myself.” (Koop & Strang, 2003, 
s 134). 

Trots att de närstående upplevde en känsla av uppoffring så kände de också att de 
hade klarat av något svårt och extremt värdefullt (Koop & Strang, 2003). De 
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kunde inte förstå hur de klarade av arbetsbördan, varken fysiskt eller mentalt. 
Några upptäckte otroliga reserver av styrka, som att vara upptagna med arbete 24 
timmar om dygnet (Gunnarsson & Öhlen, 2006).  De närstående upplevde att det 
svårt att å ena sidan vara partner och å den andra sidan vara vårdare (Brobäck & 
Berterö, 2003). 

Smärtlindring och andra kriser tyckte de flesta närstående fungerade bättre på 
sjukhuset. De närstående upplevde även att de fick bättre hjälp när den sjuke var 
under behandling (Weibull et al, 2008: Riley & Fenton, 2007).  

” On the other hand – it must have been so hard after all that I think – my 
children are never going to care for me – I want to go to hospice or nursing home. 

So, even though I am glad I did it, and satisfied with myself, it was too hard or 
else I wouldn`t think like so, would I?” (Weibull et al 2008, s 6). 

För en del närstående så blev situationen ohanterbar i den sena palliativa fasen 
och då blev hospice ett bra alternativ (Perrault et al, 2004: Tim Wong & Ussher, 
2009).  

Vardag full av krav 

Närstående upplevde att deras ansvar också inkluderade advokatsysslor, som att 
tala för och agera för sin käras bästa. Med det menades ofta att samla in 
information om vård och behandlingar och sen att utföra det. Vid andra tillfällen 
betydde det att vara talesman för den sjuke i olika situationer och att ta beslut. 
Detta hände ofta, det var sociala händelser precis lika mycket som medicinska och 
vårdande situationer. I några fall kände de ansvar för att ta beslut om att acceptera 
eller avböja vård och behandling (Gunnarsson & Öhlen, 2006). De närstående 
levde i en verklighet som var full av krav från olika enheter: krav från den sjuke, 
krav från personal, krav från samhället och också krav från dem själva som 
vårdare. Det fanns alldeles för många krav och förväntningar som, när de 
kombinerades, fick de närstående att uppleva en känsla av otillräcklighet 
(Brobäck & Berterö, 2003).  

Närstående undvek att tala om sjukdomen, undvek allt som kunde upplevas som 
negativt, de låtsades som att det fruktansvärda som hände och väntades hända inte 
skulle komma att hända. De närstående dolde sina känslor för att inte göra den 
sjuke upprörd (Riley & Fenton, 2007). 

Det visade sig att ju längre sjukdomen framskred desto svårare hade de närstående 
att tala om sina bekymmer med den sjuke, de ville inte öka på den tunga börda 
som redan fanns. Närstående kände sig isolerade, de undvek att träffa vänner och 
släkt då det kunde bli för jobbigt för den sjuke (Perreault et al, 2004). 

Det fanns närstående som upplevde att de fick en djupare mer positiv relation med 
den sjuke och det fick vårdandet att kännas som en belöning. Det upplevdes som 
gemenskap och det gav dem en känsla av att de hjälpte varandra genom 
sjukdomen och fanns där för varandra hela tiden. Cirkeln var sluten: deras liv 
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tillsammans hade börjat och avslutats i hemmet. Ledsenheten uppvägdes av 
lugnet, värdigheten och andligheten vid dödstillfället. Det upplevdes som ett 
privilegium att ha fått genomföra det, de hade inte kunnat göra det på något annat 
vis. Det upplevdes som en gåva att få göra detta (Tim Wong & Ussher, 2009).  

”It was a time of intimacy, as it were, a time of devoted love. And If I look back, it 
was an exquisite time. [In what way?] It was something there, between the two of 
us, which was very sincere. [Did you get closer?] Yes, you can say that [smiles).” 

(Gunnarsson & Öhlen, 2006, s 342). 

Att komma varandra närmare så här skapade, paradoxalt, både en känsla av 
samhörighet och en påminnelse om den förestående förlusten, denna kombination 
tillät sorgen att träda fram. Närstående beskrev att när den svåra sjukdomen kom 
in i deras liv så beslöt de sig för att fortsätta leva sitt liv så normalt som möjligt. 
De summerade sitt liv tillsammans och några tog också farväl. Detta var också en 
tid för planering och förberedelse för ett nytt liv i ensamhet och den sjuke fick 
möjlighet att ge instruktioner om t ex speciella sysslor som närstående aldrig gjort 
förr och som de nu skulle bli tvungna att göra (Gunnarsson & Öhlen, 2006). 

Närstående beskrev att det som fick dem att fullfölja tiden som vårdare var kärlek, 
att finnas vid den sjukes sida och på så sätt komma varandra ännu närmare. De 
närstående upplevde en förnöjsamhet med att ha gjort detta för en familjemedlem 
och det var en befriande känsla att ha gjort allt man kunnat (Perrault et al, 2004). 
Det var känslan av att ha deltagit i alla slutliga händelser som gjorde sorgen 
lättare, mer fulländad och verklig (Koop & Strang, 2003). De närstående kände ett 
ansvar av att ge tillbaka den kärlek och omtanke som de hade fått av den sjuke 
tidigare i livet (Brobäck & Berterö, 2003).  

Den förestående döden 

Beskrivningar av hur närstående kände inför den förestående döden varierade. 
Några av dem talade om det som ett avgörande ögonblick med en reaktion av 
ilska, förtvivlan och gråt. Andra beskrev det som att hela världen föll samman och 
de var i chock. Några beskrev känslor av overklighet och att inte kunna greppa det 
som skedde. Rädslan och känslan av att inte ha någon att dela detta med ledde till 
ensamhet. De närstående mindes känslor av att stå ensamma, rädda och kraftlösa. 
Känslan av att stå vid sidan om, bara se och inte kunna göra något fick dem att 
lida. Att få göra saker på egen hand var ett sätt att släppa på spänningarna och 
hantera svåra situationer (Gunnarsson & Öhlen, 2006).  

En av de värsta sakerna var att se sin kära i alla dessa olika stadier av lidande, 
närstående kände skuld över att de inte kunde lindra plågorna.  De närstående 
kände att de förlorade kampen för sin kära. Vissa bilder och jobbiga minnen hade 
varit lättare att hantera om man inte hade varit den primära vårdaren. Det var inte 
bara att se sina käras fysiska förfall som gjorde döden verklig, utan det 
genomsyrade döden med en känsla av lättnad och tacksamhet när det äntligen 
inträffade. Det var så mycket sorg under tiden (Koop & Strang, 2003). 
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”The day that he couldn`t walk anymore; the day they said if you fall, that will kill 
you; you know, the day he had to go into a wheelchair; the day he had to go on a 

walker; the day he went incontinent; the day that his kidneys shut down. You 
know, every little change along the way was a step of grieving. By the time he 

died, we just went “Yes, thank you,” because it was over, that relief, you know, 
and it was more of a time of rejoicing when he actually went.” (Koop & Strang 

2003, s 136). 

När närstående talade om att hantera de plågsamma symtomen hos den sjuke var 
det många som beskrev en känsla av hjälplöshet, vilket belyste det dagliga livet 
med cancer:  

”It`s the pain, listening, watching the pain, everything else. I ring the doctor up 
and all they say is ‘Give her some more morphine, this is the only way you can do 

it’, and I can`t hack it” (Soothill et al 2001, s 472). 

Förändringar i hemmiljön 

Den sjukes behov kontrollerade hela tillvaron, huset förändrades, huset blev som 
en institution och det blev invaderat dag och natt. De närstående lämnade bara 
huset en kort stund, de ville inte bli sedda utmattade och trötta. De närstående 
prioriterade den sjuke och blev restriktiva med besök i hemmet och därmed 
skyddade de både sig själva och den sjuke (Fisker & Strandmark, 2007). De 
närstående beskrev en avog mot huset där deras kära hade utstått så mycket ont 
och sedermera dött. Sovrum ändrades till datarum för det var ingen som ville 
använda det som sovrum igen (Koop & Strang, 2003). Det var även svårt att förstå 
och klara av att hantera den sjukes personlighetsförändringar såsom t ex 
aggressivitet (Riley & Fenton, 2003). Den sjukes fysiska förändringar påverkade 
deras sätt att leva, de vardagliga rutinerna och aktiviteterna. Närstående behövde 
tid för att förbereda sig och acceptera den nya situation som de hamnat i på grund 
av sjukdomen. De gamla invanda rutinerna gav en känsla av säkerhet och trygghet 
(Brobäck & Berterö, 2003). 

Närstående kände en rädsla för framtiden, det okända, och de önskade information 
om vad som skulle komma att hända. Närstående reflekterade över hur mycket 
livet hade förändrats för dem och det hade skett så fort, även relationerna med 
vänner och annat socialt nätverk hade förändrats (Soothill et al, 2001).  

Det ovärderliga stödet  

Närstående såg stödet utifrån som ovärderligt. Men tyvärr var inte stödet alltid 
tillräckligt när det gällde att få den som var sjuk smärtlindrad fullt ut. Stödet var 
antingen från hemsjukvården eller från det sociala nätverket. Stödet var särskilt 
viktigt i slutet av livet och det gav ett avbrott i vardagen. 
Distriktssjuksköterskorna var ovärderliga, de klarade av att göra det som de inte 
gjorde på sjukhuset, de utgick från situationens helhet (Fisker & Strandmarker, 
2007).  
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Det var distriktssjuksköterskan som ansvarade för sjuksköterskeuppgifterna och 
den palliativa vården i hemmet. Sjuksköterskans besök var uppskattade och de 
närstående upplevde en god relation när de besökte deras hem. Men de närstående 
menade att det ofta var för mycket personer som fanns i hemmet, några 
uppskattade det till 25-30 nya personer som kom till deras hem. De närstående 
ville vårda sin kära men visste inte alltid hur. Otillräcklig information eller brist 
på information är en faktor som påverkar deras känsla av otillräcklighet. 
Närstående försökte att hantera detta med en strategi att alltid-finnas-på-plats. De 
försökte att alltid närvara när personalen kom för att lyssna och få information om 
den sjuke och hur han/hon skulle vårdas (Brobäck & Berterö, 2003). Det fanns 
behov för de närstående att ha någon att tala med, någon som kunde ge 
information och talade om vad man skulle göra. Det upplevdes som positivt med 
terapeutisk rådgivning, att träffa någon att öppna sig för och veta att det som sades 
stannade där. Terapeutisk rådgivning var också till hjälp när de inte kunde nå 
varandra. Även anhöriggrupper upplevdes positiv (Riley & Fenton, 2007).  

Som vårdande närstående måste man vara aktiv, om inga frågor ställdes så kom 
inga svar. Vissa närstående menade att de inte frågade även om de ville veta. 
Detta var resultatet av att personalen verkade tidspressade och/eller så kände de 
sig utanför. De närstående ville veta vad som hände och vad som kommer att ske. 
De närstående uttryckte en känsla av otillräcklighet och hjälplöshet när de inte 
visste vad de skulle göra och när de skulle göra det. De närstående påtalade att det 
var brist i informationen om sjukdomens förlopp och vilket stöd de kunde få i 
hemmet. Adekvat information om sjukdomen var viktig pga. att det möjliggjorde 
för både den sjuke och dess närstående att fatta rätt beslut om behandling och 
likaså om det behövdes mer personal och sociala insatser. De närstående kände att 
det var de som ansvarade för vården i hemmet och det var en tung börda att bära. 
Ingen frågade efter hur det gick för dem. Det var alltid den sjuke som var i fokus 
av vården. De närstående ville förstå och de ville bli delaktiga, vara en i 
vårdteamet. De var angelägna om att lära sig mer om att vårda. Närstående ville 
bli en del av teamet för det gav en känsla av delaktighet som i sin tur gav en mer 
positiv upplevelse. Det blir en negativ upplevelse och en känsla av otillräcklighet 
vid utanförskap. Närstående var så ensamma i vården och de upplevde att det inte 
var någon som brydde sig om dem. De närstående upplevde att ingen frågade om 
deras åsikt och det fick dem att känna sig förolämpade för det var trots allt de som 
kände sin kära bäst. Men närstående visste inte alltid hur uppgifterna utfördes och 
de ville inte göra någon skada, detta fick dem att känna sig osäkra (Brobäck & 
Berterö, 2003). 

”….no, there is nobody who has been talking to me, asking me how I am doing, … 
if anybody asks about something I only say that everything is OK, you cannot say 

anything else…(Brobäck & Berterö, 2003, s 342). 

Förutom hjälp från personal så var det vänner eller övriga familjemedlemmar som 
blev viktiga personer när det gällde stöttning med praktiska göromål som t ex 
matlagning eller städning. Det var viktigt att få tala med någon om vårdandet och 
att få hjälp med ekonomiska problem. Stödpersonen tog hand om mycket annat, 
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lyssnade, ordnade ”ledighet”, rättshjälp osv. En del sa att de inte hade orkat utan 
kontakten med stödpersonen. Stödpersonen uppmanade dem att ta sig tid för sig 
själva och ordnade även aktiviteter för den sjuke. Flera av de närstående kände att 
de hade kunnat vårda längre i hemmet om de hade haft hjälp från en stödperson 
(Perrault et al, 2004).  Behovet från anhöriga och personal var oftast att få hjälp 
med att hantera känslor och att få kontroll över sitt liv. Några närstående kände att 
deras vänner inte kom på besök, de märkte vilka som var ens riktiga vänner 
(Soothill et al, 2001).  

De flesta närstående kände ett stort förtroende för sjuksköterskorna. Det var 
viktigt att känna säkerhet och backup 24 timmar om dygnet, det var även viktigt 
med medbestämmande när det gällde beslut och att de blev tillfrågade om vad de 
kunde och ville göra. En delaktighet i den medicinska behandlingen gav dem mer 
frihet och möjlighet att leva ett mera naturligt familjeliv, det innebar också att 
man inte behövde ha så mycket personal springande i huset (Weibull et al, 2008).  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa närståendes upplevelser av att 
vårda en familjemedlem palliativt i det egna hemmet. Resultatet är redovisat 
under sex huvudkategorier: det kärleksfulla löftet, förnekelse av egna primära 
behov, vardag full av krav, den förestående döden, förändringar i hemmiljön och 
det ovärderliga stödet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att löftet ger en glädje över att ha klarat av att vårda en 
familjemedlem palliativt i det egna hemmet, det är en pakt mellan två personer 
och en helt naturlig uppgift, det är en skyldighet och ett ansvar man har som 
närstående. Jo et al (2006) bekräftar att löftet beskrivs som en överenskommelse 
mellan två personer, att de ska försöka vårda i hemmet och det är inget som de 
närstående ångrat efteråt. Som närstående är det svårt att förutse vad som kommer 
att ske och det är då självklart att ta på sig vårdansvaret. Situationen förändras 
under sjukdomens förlopp och vårdandets börda ökar. I slutändan visade vårt 
resultat att närstående var nöjda med att ha uppfyllt löftet till den sjuke om att få 
vårdas i det egna hemmet. Även de som valde ett hospice sista tiden av livet var 
nöjda och i de flesta fall var det den sjuke själv som hade önskat att få komma till 
hospice. Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) bekräftar att det ofta är den 
sjuke själv som vill till hospice. Detta av osäkerhet eller bara en önskan att få sluta 
vara piggare än man är för att bespara närstående onödigt oroande.  

”She said to the nurse: ` I don’t want to be at home any longer. I can’t manage 
being home any more. I don’t have the strength to be at home any more. I’m 
finished now´” (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008 s 583).  

Enligt Carnevali (1996) innebär sjuksköterskans funktion att hjälpa individer och 
familjer att balansera kraven och resurserna i det dagliga livet. Definitionen av 
hälsobegreppet baseras på balansen av välbefinnande och livskvalitet oavsett 
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hälsotillstånd. Det kan vara allt från att finnas till för närstående när individen är 
planerat gravid, har psykisk funktionsnedsättning eller när individens funktionella 
förmåga är starkt begränsad som vid palliativ vård.  

Resultatet visar att de närstående kände en hjälplöshet när de inte kunde lindra de 
plågsamma symtomen som den sjuke hade. Många närstående upplevde att 
smärtlindringen av närstående inte alltid var tillräcklig, det hade fungerat bättre på 
sjukhuset. Metha och Ezer (2003) bekräftar att det var flera närstående som 
upplevde smärtan tillsammans med den sjuke, de upplevde känslor som rädsla, 
hjälplöshet och orättvisa. När den sjuke inte hade ont så ”var allt normalt”, de 
hade livskvalitet trots sjukdom. Det känns som om det är hela situationen som 
påverkar den närstående och inte bara den sjukes smärta. Kan det vara så att 
smärtan är den utlösande faktorn för all ångest som ligger under ytan och pyr? Det 
är enklare för den närstående att framföra den sjukes problem än sina egna och det 
är här som vårdpersonalen måste vara lyhörd även för den närstående. Enligt 
Carnevali (1996) bör sjuksköterskan ställa sig vissa frågor:  

• Vilka resurser behövs med tanke på individens och familjens funktionella 
förmåga 

• Vilka resurser kan göras tillgängliga för dem 
• Vilka resurser kommer att vara faktiskt användbara för personen 
• Vilka resurser kan personen acceptera 

Studien har visat hur viktigt det är för närstående med stödet utifrån och att 
relationen mellan närstående och vårdpersonal är bra. Detta bekräftas av 
Linderholm och Friedrichsen (2010) som beskriver att det är viktigt med en tydlig 
gränsdragning av arbetsuppgifterna och ansvaret mellan sjuksköterskan och den 
närstående. Närstående upplever att de har en stöttande roll till den sjuke men 
sjuksköterskan har alltid det slutliga ansvaret och är alltid tillgänglig när den 
närstående känner att situationen inte är hanterbar.  

Det svåra är att nå fram till den närstående och få dem att uttrycka sitt verkliga 
behov. Det får ses som en utmaning. Vad vi som sjuksköterskor kan göra är att 
informera om sjukdomen och de möjligheter som finns med hjälpinsatser, få de 
närstående att känna ett förtroende och en tillit. I resultatet så såg vi att de 
närstående inte alltid var ärliga och då framförallt inte mot sig själva.    

Som närstående vill man känna sig säker och trygg, även att bli sedd och 
bekräftad är en viktig bit. Sjuksköterskans roll är i detta läge att stötta och 
uppmuntra den som vårdar, hjälpa vederbörande att finna styrkan att fortsätta 
vårda trots alla motgångar.  Det finns flera anledningar till att närstående påverkas 
bl.a. saknas erfarenhet av svår sjukdom, det är oftast ingen som vårdat någon som 
är svårt sjuk eller döende, han eller hon kan själv vara sjuk och har då begränsad 
kraft sen tidigare. Närstående kan ibland också känna sig alltför tyngda av ansvar, 
vilket då bidrar till oro och utmattning. De vill inte vara till besvär och störa 
sjukvårdspersonalen, de känner sig osäkra när och om de ska påkalla hjälp. Det 
har till och med ibland varit så att den oro närstående har är större än den hos 
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patienten (Beck-Friis & Strang, 2005). Enligt Carnevali (1996) så är det 
sjuksköterskans ansvar gentemot patienten att vården utövas på ett säkert sätt. 
Sjuksköterskor har blivit alltmer medvetna om att de utövar en form av vård med 
fokus mot omvårdnad istället för den medicinska vården. De sätter 
omvårdnadsdiagnoser och behandlar dessa på ett säkert och tryggt sätt. För att 
genomföra detta finns en utvecklad strukturerad modell med dagligt liv, 
funktionell förmåga (inre resurs) och yttre resurser. Planering av 
omvårdnadsbehandlingar kan byggas upp med hjälp av denna modell och den kan 
även användas till organisering av patientdata. Dagligt liv och funktionellt 
hälsotillstånd interagerar med varandra och är beroende av varandra. Det dagliga 
livet inverkar på hur individen eller familjen kan eller måste fungera och anger 
kraven på den funktionella förmågan. Den funktionella förmågan inverkar i sin tur 
på individens/familjens möjlighet att leva sitt dagliga liv. Det går inte att endast 
titta på den ena delen utan att överväga den andra. Individens livskvalitet är 
avhängig av förmågan att upprätthålla en effektiv och tillfredställande balans 
mellan det dagliga livets krav och de inre och yttre resurser som finns tillgängliga 
för att tillgodose kraven.  

Metoddiskussion 

En litteraturstudie har gjorts för att få fördjupade kunskaper i hur närstående 
upplever att vårda en palliativt sjuk familjemedlem i det egna hemmet. 14 artiklar 
har granskats, av dessa valdes nio artiklar ut. Av de fem som valdes bort visade 
det sig vid granskningen att de mest belyste vårdpersonalens upplevelser och 
väldigt lite av närståendes upplevelser. Till litteratursökningen användes 
databaserna ELIN, Cinahl och Pubmed. Vid sökningar i databaserna användes 
sökorden: experience, palliative care, caregivers, spouse, promise, family och 
homecare. Då vi inte fann tillräckligt material med de här sökorden så fick vi 
vägledning till ytterligare sökord via de artiklar som påträffades, de sökorden var 
partner, palliative home care, close relatives, informal carers, dying at home och 
members.  Vi hade förväntat oss att det skulle finnas gott om artiklar inom detta 
ämne men det var svårare än vi trodde, därav de många sökorden. Vi hade säker 
fått fram fler och kanske mera användbara artiklar om vi hade utökat vårt sökande 
i flera databaser t ex PsycINFO, men vi tycker att de artiklar vi fann har god 
kvalitet och därför bedömdes nio artiklar vara tillräckligt med tanke på den 
begränsade tiden. För att begränsa sökningarna valde vi som exklusionskriterier 
att artiklarna inte skulle vara mer än 10 år gamla och att utesluta vårdande 
närstående under 18 år. Våra inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha en 
kvalitativ ansats och att den som vårdar och den sjuke ska räknas som närstående 
till varandra. Närstående behöver inte innebära blodsband utan kan vara en god 
vän, make/maka eller tidigare partner. Den som vårdas skulle vara 18 år eller 
äldre.   

 Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och studierna skulle vara 
från länder med liknande levnadsstandard som vi har i Sverige. Vi är medvetna 
om att det kan var stor skillnad även inom i – länderna när det gäller stöd utifrån. 
Sjukvårdsreformerna ser olika ut och i en del av artiklarna beskrivs den 
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ekonomiska biten som ett stort bekymmer. Ekonomiska bekymmer leder ofta till 
stress och oro särskilt för de familjer där den närstående och även den sjuke 
fortfarande är i arbetsför ålder. Som pensionär finns oftast både tid och inkomst 
kvar oförändrat. Vi har valt att inte ta upp oron kring de ekonomiska problemen i 
vårt resultat då sjukvårdsreformer och socialförsäkringar ser så väldig olika ut 
beroende på vilket land man bor i. 

En av artiklarna utgår från de som har vårdats palliativt hemma men som sedan 
har valt att dö på hospice, vi anser ändå att vi kunde använda den då största delen 
av studiens innehåll riktar sig mot tiden då de vårdades i hemmet. I de övriga 
studierna vårdas den sjuke i hemmet ända tills slutet. 

I datainsamlingen användes Forsberg och Wengströms (2003) urvalsprocess som 
består av sex steg. I steg fyra handlar det om att söka efter ännu ej publicerade 
artiklar så det steget valdes bort då vårt arbete grundar sig på artiklar som blivit 
publicerade.  

Det var en stor fördel att arbeta två personer tillsammans. Samtliga nio artiklar 
lästes var för sig. De meningsbärande enheter som stämde överrens med studiens 
syfte plockades först ut enskilt och jämfördes sedan gemensamt. Författarna 
jämförde varandras meningsbärande enheter och valde därefter gemensamt ut de 
som kom att användas i analysförfarandet. Det som vi upplevde som svårt var att 
finna meningsbärande enheter som var lagom stora för att ingen information ska 
försvinna under kodningen och påverka resultatets tillförlitlighet.  Detta menar vi 
stärker vårt arbetes validitet.  

Slutsats 

Det viktigaste med vår uppsats var att se vad som var närståendes upplevelse av 
att vårda en familjemedlem palliativt i det egna hemmet.   

Vi tror, precis som Tora Campbell-Chiru uttrycker det, att det är viktigt att våga 
möta dessa människor i kris:  

”jag är inte rädd, oavsett hur de reagerar vågar jag möta dem, jag vågar vara 
ärlig och närvarande och jag vågar visa att jag blir berörd” (Beck-Friis & 

Strang, 2005 s 162). 

Tora Campbell-Chiru är överläkare i Blekinge landsting och specialist i allmän 
medicin. Idag jobbar Tora med Blekinges palliativa team. Tora förlorade sin man i 
cancer 1997 och har skrivit om tiden från makens diagnos fram till hans död och 
tiden därefter (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Det hade varit intressant att göra en empirisk studie där vi själva fått formulera 
frågorna och själva fått göra intervjuerna. Närstående uttrycker bl.a. att de är 
utmattade och känner sig isolerade, de får erbjudande om mera hjälp och 
avlastning men vill ändå klara vårdandet av familjemedlemmen så mycket som 
möjligt själv. Varför är det så svårt att ta emot hjälp utifrån? Om vi gör en egen 
empirisk studie kan vi själva styra frågorna. Det här är ett viktigt ämne då 
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hemsjukvården fortfarande är under upp- och utbyggnad och väl värt att forska 
djupare i. 
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Bilaga I 

Artikel Land Syfte Metod Resultat Gransk
ning 

Perreault, A ., 
Fothergill-
Bourbonnais, F., & 
Fiset, V. (2004). The 
experience of family 
members caring for a 
dying loved one. 
International Journal 
of Palliative Nursing, 
10(3).  133-134   

Kanada Visa 
närståendes 
erfarenheter av 
att vårda en 
närstående I 
hemmet och hur 
de upprätthåller 
den rollen, 
innan patienten 
blir inlagd på en 
palliative enhet.   

En kvalitativ 
intervjustudie med 
feno- 
menologisk ansats. 
Urvalet bestod av 
fyra kvinnor och tre 
män i åldern 30-74 
år.  Bandinspelade 
intervjuer som 
lästes flera gånger 
och sedan 
analyserades. 
Innehållet sågs som 
en helhet först och 
bröts sedan ner i 
mindre delar.  

Hjälplöshet vid 
smärtgenombrott.  Se 
sin närstående bli sämre 
och inte kunna göra 
något. 
Advokat för att få rätt 
till vård i hemmet. 
Vänners roll, vikten av 
avlastning.  Närstående 
hade inte klarat vården 
utan support utifrån. 
 

Bra 

Weibull,  A., Olesen, 
F. & Asbjoern – 
Neergaard, M. (2008).  
Caregivers´ active 
role in palliative home 
care – to encourage or 
to dissuade? A 
qualitative descriptive 
study.BMC Palliative  
Care, 7:15. 

Danmark Undersöka 
vilken verkan 
det har för den 
palliativa 
sjukdomens 
förlopp med 
aktivt 
engagemang 
och delaktighet 
från den 
sörjande 
närstående i 
medicinsk och 
fysisk vård.   

Kvalitativ, 
beskrivande studie 
baserad på semis-
trukturerade 
individuella 
intervjuer med sju 
sörjande närstående.  
Fyra män och tre 
kvinnor i åldern 55-
70. All meningsfull 
text identifierades 
och kodades som 
därefter grupperades 
i mindre kategorier.  

Positivt resultat. Trots 
att det var jobbigt var 
det värt det, kändes bra 
efteråt. Skulle göra det 
igen om de behövde. 
Gjordes med stolthet 
över att ha genomfört 
vården trots en enorm 
trötthet.  Hopplöshet 
och utmattning. Mycket 
viktigt med support 
utifrån. 

Bra 

Fisker, T. & 
Strandmark, M.  
(2007). Experience of 
surviving spouse of 
terminally ill spouse: 
a phenomenological 
study of an altruistic 
perspective. 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 
21(2): 274-281. 

Sverige Belysa upp-
levelsen hos 
närstående att 
vårda terminalt 
sjuk närstående 
i hemmet och 
beskriva de 
närståendes 
behov av stöd 
från distrikt 
sjuk-sköterskan. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
intervjustudie. Sex 
kvinnor och två män 
i åldrarna 52-69. 

För den närstående  är 
detta en stressfylld 
situation då man lever i 
ensamhet med sin sorg 
och hopplöshet 
samtidigt som man inte 
vill bryta sitt löfte. Som 
närstående sätter man 
sig själv åt sidan och det 
är bara den sjukes 
behov som 
tillfredsställs. 
Ljusglimtar var 
kontakten med den 
professionella hjälpen 
utifrån från bla distrikt 
sjuksköterskan 

Bra 

Koop, P M. & Strang, 
V R. (2003). The 
bereavement 
experience following 
home-based family 
caregiving for persons 
with advanced cancer. 
Clinical Nursing 
Research Vol. 12 No 

Kanada Hur kan 
närstående till 
personer med 
avancerad 
cancer beskriva 
hemsjuk-
vårdens 
inverkan på 
deras 

Kvalitativ tolkande 
intervjustudie ur ett 
retro perspektiv. 
Elva kvinnor och 
fyra män i åldrarna 
37-81 deltog. 
Genomläsning och 
sen kodning av data. 
Kategorier växte 

Nöjda med sin insats, de 
hade gjort allt som de 
kunde göra. Det 
frigjorde dem från skuld 
i sorgen. De växte med 
uppgiften, de klarade av 
den.  Då de tillbringade 
mycket tid tillsammans 
gjorde det att sorgen 

Bra 
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2, 127-144. förlust/sorg. fram  bearbetades under tiden. 
Huset förknippas med 
döden pga. all smärta 
och ångest som varit 
där. Trots allt mer 
positivt än negativt att 
vårda hemma. 

Riley, J. & Fenton, G. 
( 2007). A terminal 
diagnosis: The carers´ 
Perspective. 
Counselling and 
Psychotherapy 
Research , 7(2): 86-
91 

England Undersöka 
närståendes 
erfarenhet av 
och deras syn på 
tillgången av 
känslomässigt 
stöd. 

Kvalitativ ansats 
med snöbollsurval. 
Tre män och sex 
kvinnor i åldern 32-
83. Semis-
trukturerade 
intervjuer.  

Riskerna för hälsan för 
den vårdande 
närstående. Utmattning, 
ångest och depression. 
Upplevelsen vid 
beskedet och 
förändringarna i 
vardagen.  Behov av att 
bli sedd som 
närstående. Känslan av 
isolering i hemmet.  

Bra 

Soothill, K., Morris, S 
M., Harman, J C., 
Francis, B., Thomas, 
C. & McIllmurray, M 
B. (2001). Informal 
carers of cancer 
patients: what are 
their unmet psycho-
social needs? Health 
and Social Care in the 
Com-munity 9(6) 
:464-475 

England Informella 
vårdare av 
cancer patienter: 
vilka är deras 
omätbara 
psykosociala 
behov  

Kvalitativa 
intervjuer till 
vårdare. Tolv män 
och tjugo kvinnor i 
åldern 20 -76. 
Kvantitativt 
frågeformulär till 
både vårdare och 
patient, 195 vårdare 
och 295 patienter 
(svårtolkat urval) 

Visar vilka behov som 
är viktigast för den 
närstående vårdaren.  48 
behov rangordnas och 
17 variabler redovisas i 
tabell.  

 Medel 

Brobäck, G. & 
Berterö, C. (2003). 
How next of kin 
experience palliative 
care of relatives at 
home. 
European Journal of 
Cancer Care, 12: 
339-346. 

Sverige Identifiera och 
beskriva 
närståendes 
erfarenhet av 
palliativ vård i 
hemmet. 

Kvalitativa 
intervjuer.  Två män 
och fyra kvinnor i 
åldern 52-80. 

Anpassning av den nya 
situationen. De känner 
sig isolerade hemma 
och otillräckliga. 
Önskvärt med 
utbildning och tydlig 
information om cancer 
sjukdomen och hur man 
vårdar. 

Medel. 

Gunnarsson, H. & 
Öhlen, J. ( 2006). 
Spouses’ grief before 
the patient´s death: 
Retrospective 
experiences related to 
palliative home care 
in urban Sweden. 
Mortality, Vol 11, No. 
4.  

Sverige Undersöka 
erfarenheter hos 
närstående till 
personer som 
dött efter att ha 
vårdats på en 
palliativ enhet, 
för att få en 
djupare 
förståelse av 
närståendes sorg 
innan personen 
avlider. 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
intervjustudie. Tre 
män och nio 
kvinnor i åldrarna 
35-81.  

Visar sorgen i olika 
skeden och hur man 
ibland skjuter undan 
sorgen för att den är för 
tung att hantera. Rädsla 
för att inte räcka till och 
klara av situationen, 
känner sig hjälplösa, 
utmattade och isolerade.  

Bra 
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Tim Wong, 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 
 
 

Australien Undersöka de 
sörjande 
informella 
vårdarnas 
positiva 
aspekter av att 
ge palliativ 
cancer vård I 
hemmet. 

Kvalitativ 
intervjustudie som 
är en del av en 
större studie. 
Sjutton kvinnor och 
fem män i åldrarna 
19-71. 

Gemenskap i hemmiljö, 
närhet och 
tillfredställelse av att 
finnas vid sidan. Vara 
hemma förenklar när 
man har mindre barn.  

Bra 
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Bilaga II 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2006, ss 156-157). 

BESKRIVNING AV STUDIEN 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristika  

 

 

 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 

Etiskt resonemang?  Ja Nej Vet ej 

URVAL 

Relevant? Ja Nej Vet ej 

Strategiskt?  Ja Nej Vet ej 

METOD FÖR 

Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

Analys tydligt beskriven?  Ja Nej Vet ej 

GILTIGHET 

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja Nej Vet ej 

Råder datamättnad?  Ja Nej Vet ej 

Råder Analysmättnad?  Ja Nej Vet ej 

KOMMUNICERBARHET 

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en  

teoretisk referensram?  Ja Nej Vet ej 

Genereras teori?  Ja Nej Vet ej 

HUVUDFYND 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/Analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet.   Bra  Medel Dålig 

KOMMENTARER 

Granskares sign. 

Antal  

Ålder  

Man/Kvinna  




