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Abstrakt 
Den palliativa vården i hemmet kan vara komplex och svår. Då närstående är en stor 

del av den palliativa vården är det viktigt att som sjuksköterska förstå och kunna se 

behov hos dem. På så vis är det lättare att kunna möta deras behov samt ge ett optimalt 

stöd. Syftet med litteraturstudien var därmed att beskriva upplevelsen av att som 

närstående vårda en person med palliativ diagnos i hemmet. I studien har arton artiklar 

analyserats med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra 

slutkategorier: Att känna behov av stöd och tillräcklig information för att känna 

trygghet, Att rollförändring påverkar relationen till personen de vårdar, Att känna 

otillräcklighet trots att de egna behoven är satta åt sidan och Att hantera vetskapen om 

att personen de vårdar kommer dö inom snar framtid. I resultatet framkom det att 

närstående upplevde brist på kunskap och behövde mer information och utbildning från 

vårdpersonal för att kunna hjälpa personen med palliativ diagnos på bästa sätt. Själva 

rollförändringen påverkade de närstående oftast på ett negativt sätt då de upplevde att 

deras tidigare roll blev förbytt till endast vårdare. Närstående upplevde även känslan av 

att vara otillräcklig för personen de vårdade när de inte kunde hjälpa denne eller lindra 

dennes lidande. Slutligen upplevde de en stor osäkerhet kring framtiden och vid vilken 

tidpunkt som personen med palliativ diagnosen skulle gå bort. Genom stödgrupper eller 

genom exponering av inre känslor och tankar kan närstående lära sig att hantera den 

nya livssituationen. Resultatet från denna litteraturstudie bidrar till ökad förståelse för 

närstående som vårdar en person med palliativ diagnos. Resultatet betonar vikten av 

individanpassad information för att närstående ska klara av sin nya vårdarroll.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, Närstående, Upplevelse, Vård i hemmet, Litteraturstudie, 

Kvalitativ innehållsanalys  
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Palliativ vård innebär att ge en aktiv vård till personer som lider av en sjukdom som inte 

svarar på kurativ (botande) behandling. Vid kurativ behandling kan personen med sjukdom 

utsättas för påfrestande biverkningar för att bli botad medan den palliativa vården endast 

syftar till att lindra lidande. Syftet är varken att påskynda eller försena dödsskeendet utan 

personen blir symtomlindrad samt får stöd för att kunna leva ett sådant aktivt liv som möjligt. 

Palliativ vård innebär att ha en helhetssyn på personen med palliativ diagnos det vill säga den 

psykiska, fysiska, andliga, sociala samt existentiella aspekten. Vid palliativ vård ingår det att 

samtala öppet om att personen är döende, samtidigt bevara dennes hopp men även att ge stöd 

åt närstående, både under sjukdomstiden samt efter personen avlidit (Henoch, 2002). Den 

palliativa vården ses som två faser, den tidiga och den sena fasen. Den tidiga fasen är oftast 

lång och kan inleda med att personen erhåller vetskapen om att denne har en fortskridande 

och obotlig sjukdom. Den senare fasen är oftast kort och döden är inom den snara framtiden, 

vilket även kan benämnas som livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård kan ske i hemmet med hjälp av insatser från bland annat hemsjukvården och 

kombineras oftast med perioder av vårdtid på sjukhus. Personen med palliativ vård har 

tillgång till personal som kan bemöta deras behov av exempelvis smärtlindring, infusioner, 

parenteral nutrition, syrgasbehandling och handledning (Fürst et al., 2012). Att vårdas 

palliativt i hemmet har blivit vanligare med åren. I Sverige vårdades totalt 6424 personer 

palliativt i hemmet år 2014 medan år 2005 vårdades 223 personer palliativt i hemmet 

(Svenska Palliativregistret, 2015). Trots att personer har önskemål om att vårdas i hemmet 

istället för sjukhus eller hospice så sker många gånger vården i livets slutskede på sjukhus 

(Mitchell, 2002).  

 

Den palliativa vården är komplex och svår att utföra med god kvalité (Redinbaugh et al., 

2003). För att kunna ge en god vård till personen med palliativ diagnos krävs det att 

vårdpersonalen är lyhörda, lär känna personen och tar del av personens livshistoria. Genom 

samtal med personen kan vårdpersonal ta reda på vad personen anser meningsfullt och hur 

denne ser på livet och döden. Denna kunskap underlättar för vårdpersonal att stödja och 

hjälpa personen att leva ett så bra liv som möjligt (Ternestedt, Andershed, Eriksson & 

Johansson, 2002). Däremot kan det finnas svårigheter för vårdpersonalen att prioritera och 

tillmötesgå både personens samt dennes närståendes behov då de kan skiljas åt och se olika 

ut. Sjuksköterskor kan ha svårt att identifiera närståendes behov då det är vanligt att de inte 

berättar hur de mår (Hudson, Aranda & Kristjanson, 2004). Sjuksköterskor som arbetar med 
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patienter med palliativ diagnos upplever att de gör en skillnad för personen. Det är ett 

givande, utmanande och varierande arbete som ger glädje. De anser att döendet är en viktig 

del av livet och de känner sig privilegierade att få vara med och ge personen en bra sista tid i 

livet. Vissa dagar kan dock vara krävande och det är då viktigt att kunna reflektera och finna 

stöd hos arbetskollegor och familj (Ablett & Jones, 2006).  

 

I Sverige finns en modell, De sex S:en, som hjälper vårdpersonal att ge en god vård i livets 

slutskede samt en värdig död. I denna modell ingår Självbild som innebär att personen 

behöver bekräftelse att få vara sig själv och Självbestämmande som ges genom att uppmuntra 

personen till att känna sig delaktig och känna meningsfullhet. En annan aspekt är att stödja 

för att bevara Sociala relationer och de ska även ha en optimal Symtomlindring efter önskan. 

De ska även erhålla möjligheten att prata om sitt levda liv, framtiden och döden utifrån sina 

egna perspektiv, Samtycke och Summering (Ternestedt et al., 2002).  

 

Personer med palliativ diagnos kan uppleva att närståendes inställning och sätt att hantera 

situationen har en stor inverkan. Enligt personer krävs det att de närstående har en 

uppmuntrande och stödjande inställning för att denne ska kunna hitta styrka och uthållighet 

att kämpa. De upplever att det är viktigt att behålla sin roll i familjen för deras självbild trots 

att det kan vara betungande emellanåt. Under sjukdomens tid upplever personer att de 

vardagliga rutinerna förändras (Svensson, Müssener & Alexanderson, 2009). Fysiska symtom 

såsom trötthet kan uppstå vilket kan leda till de inte kan göra alla uppgifter denne har utfört 

tidigare vilket kan påverka personens sinnesstämning. Personer med palliativ diagnos kan 

undvika att prata om sina rädslor inför familjen för att skydda dem, inte lägga en börda på 

dem samt känna rädsla att stöta bort dem (Stamataki et al., 2015). De upplever även att 

beröring är väldigt viktigt för att känna sig älskad och känna sig som en människa (Latchem 

& Kitzinger, 2015). 

 

Då närstående är en stor del av den palliativa vården är det viktigt att som sjuksköterska 

förstå och kunna se behov hos de närstående. På så vis är det lättare att kunna möta deras 

behov samt ge ett optimalt stöd. Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att som 

närstående vårda en person med palliativ diagnos i hemmet.  
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Metod 

Henricson och Billhult (2012, s. 129-131) skriver att det är frågeställningar och syfte som 

bestämmer valet av design för studien. För att svara på syftet att beskriva upplevelsen av att 

som närstående vårda en person med palliativ diagnos i hemmet valdes endast artiklar med 

kvalitativ design för analys.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen inleddes med en pilotsökning för att kontrollera och säkerställa att det 

fanns tillräckligt med information om ämnet (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 

61). Därefter formulerades ett syfte med litteraturstudien.  

 

Den systematiska litteratursökningen skedde i databaserna PubMed och CINAHL då de 

innehåller artiklar inom omvårdnad samt medicin, vilket var relevant för studiens syfte 

(Willman et al., 2011, s. 80-81). MeSH-termer i databasen PubMed och CINAHL Headings i 

databasen CINAHL är uppslagsverk och användes då det kan finnas olika benämningar för 

samma ord i olika databaser. Genom att använda dessa termer täcktes alla områden som var 

av intresse och sökningen fick därmed en större utsträckning. I MeSH-termerna och CINAHL 

Headings finns det underkategorier så sökningen kan riktas in på exempelvis psykologi inom 

ett visst sökord. I detta arbete användes Psychology (P) i PubMed och Psychosocial Factors 

(PF) i CINAHL som underkategorier på ett flertal sökord för att få sökningen mer riktad 

utifrån syftet som var att undersöka upplevelser (jmf. Willman et al., 2011, s. 69-72). 

Inklusionskriterierna för denna studie var kvalitativa studier, vuxna deltagare, högst fem år 

gamla artiklar, artiklar skrivna på engelska samt att de skulle vara Peer Reviewed. 

Exklusionskriterierna var studier som var genomförda på ett hospice eller sjukhus. De sökord 

som användes redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: Redovisning av de sökord som användes 

Närstående Upplevelse Palliativ vård 

Caregivers 

Spouses 

Family Relations 

Adaptation, psychological 

Sense of Coherence 

Experience 

Life change events 

Terminal Care 

Terminal Illness 

Palliative Care 

 

För att göra litteratursökningen mer specifik och hitta de mest relevanta artiklarna användes 

de booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT så att de olika sökorden kunde kombineras. 

OR användes för att få en bred sökning och AND användes för att begränsa sökningen.  
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För att begränsa sökningen ytterligare användes booleska sökoperatoren NOT i samband med 

sökorden Hospitals och Hospice care då författarna endast var intresserade av artiklar som 

handlade om vård i hemmet (jmf. Karlsson, 2012, s.108-109). Den systematiska 

litteratursökningen redovisas i tabell 2. 

 

Vid valet av artiklarna gjordes först ett första urval genom en manuell sortering där titlarna 

samt abstrakten lästes för att kontrollera att de var relevanta till studien. Efter sorteringen 

fortsattes granskningen genom att läsa de resterande artiklarnas hela innehåll för att försäkra 

att de svarade mot syftet. Artiklarna som mötte studiens syfte gick vidare till 

kvalitetsgranskningen, vilket resulterade i 36 artiklar (jmf. Östlundh, 2012, s. 73-74). 

 

Tabell 2: Redovisning av den systematiska litteratursökningen. 

PubMed 16-01-21 Begränsningar: English, Adult: 19+, 5 years 

 */**) Sökord Antal 

träffar 

Abstrakt 

granskade 

Kvalitets-

granskade 

Använda till 

analys 

S1 MSH/P Caregivers 4843    

S2 MSH/P Spouses 1559    

S3 MSH/P Family Relations 6639    

S4  S1 OR S2 OR S3  12263    

S5 MSH Adaptation, psychological 11758    

S6 MSH Sense of coherence 256    

S7 FT Experience 48581    

S8 MSH Life change events 2171    

S9  S5 OR S6 OR S7 OR S8 59846    

S10 MSH/P Terminal care  2403    

S11 FT Terminal illness 659    

S12 MSH/P Palliative care 3756    

S13  S10 OR S11 OR S12 5790    

S14 MSH Hospitals 14765    

S15 MSH Hospice Care 533    

S16  S14 OR S15  93586    

S17  S4 AND S9 AND S13 159    

S18  S17 NOT S16 123 123 29 16 
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CINAHL 16-01-21 

Begränsningar: English language, Peer Reviewed, 2011-2016, All Adult 

 */**) Sökord Antal 

träffar 

Abstrakt 

granskade 

Kvalitets-

granskade 

Använda till 

analys 

S1 CH/PF Caregivers 1069    

S2 CH/PF Spouses 378    

S3 CH Family Relations 998    

S4  S1 OR S2 OR S3 2299    

S5 CH Adaptation, psychological 1736    

S6 FT Sense of coherence 152    

S7 FT Experience 11522    

S8 CH Life change events 394    

S9  S5 OR S6 OR S7 OR S8  13312    

S10 CH/PF Terminal Care 114    

S11 FT Terminal illness 64    

S12 CH/PF Palliative Care 126    

S13  S10 OR S11 OR S12 279    

S14 CH Hospitals 1810    

S15 CH Hospice Care 477    

S16  S14 OR S15 2275    

S17  S4 AND S9 AND S13 18    

S18  S17 NOT S16 18 18 7 2 

* MSH - MeSHtermer i databasen PubMed, CH - CINAHLheadings i databasen CINAHL, FT - Fritextsökning. 

** P - Psychology som underkategori till MeSHtermen i databasen PubMed, PF - Psychosocial Factors som 

underkategori till CINAHLheadings i databasen CINAHL. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de 36 artiklarna skedde med kvalitetsgranskningsprotokoll enligt 

Willman et al. (2011, s. 175-176) som används vid granskning av kvalitativa studier. Denna 

bilaga granskar vad för slags studie det är, antal deltagare, etiskt resonemang, kontext, 

urvalet, datainsamlingen, analysen samt resultatet. Vid kvalitetsgranskningen anpassades 

protokollet efter varje enskild artikel genom att utesluta vissa frågor som inte ansågs 

relevanta. Detta gjordes för att granskningen skulle bli så rättvis som möjligt (jmf, Willman et 

al., 2011, s. 106-107). Kvalitetsgranskningen utfördes var för sig av båda författarna som 

sedan jämfördes mellan varandra. Frågor som var svåra att bedöma diskuterade författarna 
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tillsammans. Utöver det överensstämde författarnas kvalitetsbedömningar med varandra. Vid 

kvalitetsgranskningen användes poängsättning genom att varje fråga i protokollet kunde ge 

högst 1 poäng, svaret Ja gav 1 poäng och svaren Nej eller Vet ej gav 0 poäng. Efter det 

räknades den procentuella poängsättning ihop genom att räkna ut hur många frågor som 

svarade Ja i artikeln jämfört med totalt antal frågor. Den procentuella uträkningen gav en 

gradering av kvalitén enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) tabell, se tabell 3 (jmf, 

Willman et al., 2006, s. 95-96). Endast artiklar med medel eller hög kvalitet användes i 

studien för att försäkra sig om att kvalitén blev god, vilket resulterade i 18 artiklar som gick 

vidare till analysen, se tabell 4. 

 

 

Tabell 3: Kvalitetsgradering enligt Willman et al. (2006) 

Procent  Kvalitet 

80-100 Hög 

70-79 Medel 

60-69 Låg 

 

 

Tabell 4: Redovisning av artiklarna som ingår i resultatet (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Deltagare 
 

Typ av 

studie 

Datainsamling 

/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Aoun et al. 

/2012 

/Australien 

 

16 närstående Kvalitativ Frågeformulär och 

semistrukturerade 

intervjuer  

/Tematisk analys  

Närstående upplevde förändring i 

relationen till personen relaterat 

till att maken eller makan fick en 

annan roll, det vill säga som 

vårdare. 

 

Medel 

Bekelman 

et al. 

/2011/USA 

 

 

33 personer 

med palliativ 

diagnos, 

20 närstående 

 

Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Innehållsanalys 

härledd från 

Grounded theory. 

Personer med palliativ diagnos 

och närstående önskade: tidigt 

stöd för att kunna anpassa sig 

efter begränsningar som 

sjukdomen ger, undvika ett antal 

symtom och att de närstående fick 

vara med och samarbeta med 

vårdteamet. 

 

Medel 
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Forts. Tabell 4: Redovisning av artiklarna som ingår i resultatet (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Deltagare 
 

Typ av 

studie 

Datainsamling 

/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Bialon & 

Coke 

/2012 

/USA 

 

 

9 närstående Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Tematisk analys 

Majoriteten av de närstående 

upplevde rollkonflikter och 

ofullständig stresshantering. 

Närstående som arbetade utanför 

hemmet, de som vårdade två 

föräldrar samtidigt, de som hade 

lite hjälp av sjukvården och de 

närstående som hade vårdat 

personen en längre period var de 

som hade högsta nivåerna av 

hälsoproblem. De närstående 

önskade mer kunskap och hjälp av 

sjukvården. 

 

Medel 

Browne et 

al. 

/2014 

/Skottland 

30 personer 

med palliativ 

diagnos, 

20 närstående 

 

Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/“Ram” analys  

 

Närstående upplevde en osäkerhet 

kring diagnos, behandling samt 

när och hur de ska söka hjälp om 

det skulle behövas. 

Medel 

Cavers et 

al.  

/2012 

/Stor-

britannien 

 

26 personer 

med palliativ 

diagnos, 

23 närstående 

Kvalitativ Kvalitativ 

longitudinell 

multiperspektiv 

teknik  

/Grounded theory  

 

Närstående upplevde fysisk, 

social, psykologisk och 

existentiell stress innan diagnosen 

var bekräftad. De upplevde en 

social och fysisk tillbakagång och 

psykologisk och existentiell 

ångest uppkom efter 

diagnosbekräftelsen samt efter 

första behandlingen. 

Medel 

 

Donovan et 

al. 

 /2011 

/Kanada  

 

 

5 närstående 

 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

/Innehållsanalys  

 

Inom den holländska kulturen var 

omhändertagandet av personen 

med palliativ diagnos normalt och 

en viktig del av samhället. 

Religion var ett kritiskt element 

inom kulturen och var en 

copingstrategi. Samarbete med 

hälso- och sjukvården var värderat 

högt och en viktig aspekt för att 

hantera sjukdomen. 

 

 

Medel 

Edwards et 

al. 

/2012 

/Kanada 

 

15 personer 

med palliativ 

diagnos, 

12 närstående 

Kvalitativ Ostrukturerade 

intervjuer 

/Grounded theory  

 

Närstående upplevde att denne var 

tvungen att anstränga sig för att 

säkerställa att personen med 

palliativ diagnos skulle få dö på 

det sätt denne vill. 

Medel 

  



10 
 

Forts. Tabell 4: Redovisning av artiklarna som ingår i resultatet (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Deltagare 
 

Typ av 

studie 

Datainsamling 

/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Hunstad & 

Svindseth 

/2011 

/Norge 

 

 

 7 närstående  Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Innehållsanalys  

 

Närstående ångrade inte att de 

vårdat personen i hemmet även 

fast det inte var planen. Faktorer 

som ansågs viktiga för att 

upprätthålla den goda vården var 

dygnet-runt-hjälp, holistisk vård 

samt bekräftelse av vikten av 

vårdarens roll. 

 

 Hög 

Lee et al. 

/2013 

/Singapore 

 

 

16 personer 

med palliativ 

diagnos, 

18 närstående 

Kvalitativ Intervjuer 

/Tematisk analys 

Det fanns skillnad mellan de 

närstående och personen med 

palliativ diagnos gällande en god 

död. Närstående ville hinna säga 

farväl medan personen ville ha en 

snabb död och ville ej dö framför 

sina barn. Barnen ville däremot 

vara där. Närstående upplevde att 

de behövde ge tillstånd till 

personen att dö och behövde få 

känna sig uppskattade för det de 

gjort. 

Hög 

Low et al. 

/2014 

/England 

 

 

26 personer 

med palliativ 

diagnos, 

12 närstående 

 

 Kvalitativ Intervjuer 

/Innehållsanalys 

Det förekommer förvirring kring 

konservativ behandling. Både de 

närstående och personerna med 

palliativ diagnos kände att de inte 

var medvetna om den palliativa 

vården eller behoven som kan 

uppstå med den. 

 

Hög 

McLaughli

n et al. 

/2011 

/Irland 

 

 

26 närstående Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/ Kvalitativ 

dataanalys  

 

Närstående upplevde stor (fysisk 

och emotionell) börda på hälsan. 

Det uppstod ekonomiska 

konsekvenser för att tillhandahålla 

omsorgen. På grund av att de ej 

fick en plan för omvårdnaden 

missade de viktiga symptom som 

uppstod. 

 

Hög 

Penman et 

al. 

/2013 

/Australien 

 

4 personer 

med palliativ 

diagnos, 

10 närstående 

Kvalitativ Ostrukturerade 

intervjuer 

/Hermeneutisk 

fenomenologisk  

 

Närstående ansåg att de hade lite 

förståelse för betydelsen att vårda 

spirituellt. Spirituellt engagemang 

innebär att behålla relation till 

andra, ge och ta emot kärlek, be 

och delta i andra religiösa 

aktiviteter. Guds roll har stor 

påverkan på sjukdom och vården 

av dem. 

 

 

 

Hög 
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Forts. Tabell 4: Redovisning av artiklarna som ingår i resultatet (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Deltagare 
 

Typ av 

studie 

Datainsamling 

/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Penrod et 

al. 

/2011 

/USA 

 

46 närstående Kvalitativ Ostrukturerade 

intervjuer 

/Innehållsanalys 

Närstående går igenom en modell 

“Att söka normalitet” under 

vårdandet. Först upplever de ett 

“avbrott i det normala”, efter det 

“utmanar de det normala”, 

“bygger upp ett nytt normalt” och 

till sist upplever de att de “återfått 

normalitet”.  

 

Hög 

Penrod et 

al. 

/2012 

/USA 

 

46 närstående Kvalitativ Intervjuer 

/Innehållsanalys 

Det förekommer fyra steg mellan 

det att personen får en diagnos till 

personen dör, dessa är: “att 

uppleva ett avbrott”, “utmana 

normalitet”, “skapa ett nytt 

normal” och “återfinna normal”. 

 

Hög 

Phillip et al. 

/2014 

/Australien 

 

19 närstående Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Tematisk analys 

Under sjukdomens gång 

förändrades de närståendes 

uppgifter, relationer och deras 

egna förväntningar. Vid 

sjukdomens förändringar 

anpassades tillvägagångssätten, 

nya hjälpmedel och nytt sätt att 

tänka och i de flesta fall fortsatt 

vård. 

 

Hög 

Stamataki 

et al.  

/2014 

/England 

 

 

53 närstående Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Innehållsanalys  

Olika primära och sekundära 

faktorer påverkar hur de 

närstående upplever 

omvårdnadskraven, 

anpassningsmekanismerna de 

använder och deras hälsa samt 

välbefinnande under cancerresan. 

Tillgång till stödtjänster bör 

erbjudas till alla närstående som 

vårdar från och med 

diagnosperioden och ta hänsyn till 

deras specifika behov. 

 

Hög 

Streid et al. 

/2014 

/England 

38 närstående Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Innehållsanalys  

Närståendes primära stressorer är 

relaterade till den vardagliga 

omvårdanden och känslomässigt 

stöd. Sekundära stressorer 

inkluderar ekonomiska 

svårigheter, familjeansvar och 

social isolering. Att vårda 

personen påverkar de närståendes 

sociala, spirituella, psykologiska 

och relationsmässiga resurser. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 4: Redovisning av artiklarna som ingår i resultatet (n=18) 

Författare 

/År/Land 

Deltagare 
 

Typ av 

studie 

Datainsamling 

/analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Totman et 

al.  

/2015 

/England 

15 närstående Kvalitativ Semistrukturerade 

intervjuer 

/Kvalitativ 

innehållsanalys  

Existentiell psykologi ger ett 

teoretiskt perspektiv för att förstå 

den psykologiska komplexiteten 

känslomässiga utmaningar 

närstående möter och ger en ram 

som med fördel kan informera 

forskning och klinisk praxis. 

Vårdpersonalens uppmärksamhet 

till den närståendes behov kan ha 

kraftfull effekt i att lindra ångest, 

minska isolering och gör det 

möjligt för närstående att ansluta 

med omvårdnadens 

meningsfullhet. 

Hög 

 

 

Analys 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att som närstående vårda en person med 

palliativ diagnos i hemmet. Analysen skedde enligt Graneheim och Lundman (2004), 

innehållsanalys med manifest ansats, då den är lämplig att använda för att granska kvalitativa 

studier med fokus på ett inifrånperspektiv. En manifest kvalitativ innehållsanalys används för 

att ta med det uppenbara i en text, utan att göra tolkningar. De utvalda artiklarna lästes 

igenom upprepade gånger av båda författarna för att få en bra förståelse och överblick över 

innehållet. Därefter extraherades textenheter ut från samtliga artiklarna vilket resulterade i 

624 stycken. En textenhet kan vara ett stycke, citat eller mening, där innehållet svarar på 

studiens syfte. Textenheterna blev även markerade med ett nummer, exempelvis 10:5c, där 

nummer 10 står för artikeln den kommer ifrån, nummer 5 för textenheten och bokstaven c om 

textenheten har delats upp efter översättningen. Detta gjordes för att lättare kunna ha 

överblick samt veta från vilken artikel textenheten kommer ifrån. Textenheterna placerades 

sedan i en tabell där de översattes från engelska till svenska och därefter kondenserades. Vid 

kondensering tas det centrala ut från texten och det skapas en kortare sammanfattning av 

innehållet i texten, det vill säga att textenheten blir kortare men kärnan är fortfarande kvar 

(jmf. Granheim & Lundman, 2004).  

 

Vid kategoriseringen lades kondenseringar med liknande innehåll ihop och bildade 

kategorier. För att vara extra tydlig vid kategoriseringen återgick författarna till de 

ursprungliga textenheterna för att kontrollera att de inte blivit för hårt kondenserade eller 
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feltolkade. Grupperingen av kategorier skedde i sex steg genom att kategorier sammanfördes 

och blev större kategorier med mer övergripande innehåll, tills det inte gick att kategorisera 

något ytterligare. I första steget bildades 142 kategorier, andra steget 66 kategorier, tredje 

steget 30 kategorier, fjärde steget 13 kategorier, femte steget 7 kategorier och avslutades med 

fyra slutkategorier i sjätte steget (jmf. Granheim & Lundman, 2004). 

 

Resultat 

De fyra kategorierna presenteras i tabell 5 och beskrivs i brödtext samt styrks med citat från 

de vetenskapliga artiklarna. 

Tabell 5: Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna behov av stöd och tillräcklig information för att känna trygghet 

Att rollförändring påverkar relationen till personen de vårdar 

Att känna otillräcklighet trots att de egna behoven är satta åt sidan 

Att hantera vetskapen om att personen de vårdar kommer dö inom snar framtid  

 

Att känna behov av stöd och tillräcklig information för att känna trygghet 

Studier (Bekelman et al., 2011; Bialon & Coke, 2012; Cavers et al., 2012; Edwards, Olson, 

Koop & Northcott, 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Lee, Woo & Goh, 2013; McLaughlin 

et al., 2011; Streid et al., 2014; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015) beskrev 

att närstående uppskattade stödet från vårdpersonalen, familj och vänner då de gav dem 

trygghet och ökade deras självsäkerhet i vårdandet. Även sjukhusprästen upplevdes som ett 

bra stöd även om den närstående inte var troende (Bialon & Coke, 2012). 

 

I think it makes the whole thing – like [hospice nurse], she always used to call and things and that 

really helps you. Even that, saying ‘how are you finding it?’ kind of thing, that’s – you know, at least I 

can kind of open my heart, tell her what I’m feeling or whatever (Totman et al., 2015, s. 501). 

 

Enligt studier (Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2012; Bialon & Coke, 2012; Cavers 

et al., 2012; Edwards et al., 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Low et al., 2014; McLaughlin 

et al., 2011; Penrod, Hupcey, Baney & Loeb, 2011; Phillip et al., 2014; Stamataki et al., 

2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015) upplevdes vårdpersonalen som kompetenta och 

närstående uppskattade när de tog sig tid att utbilda och förklara. Enligt studier (Edwards et 
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al., 2012; McLaughlin et al., 2011; Penrod et al., 2011; Phillip et al., 2014; Streid et al., 2014) 

ökade detta deras självständighet i vårdarrollen. Det framkom också att närstående saknade 

stöd i form av kunskap och förståelse kring personens sjukdom (Aoun et al., 2012; Bekelman 

et al., 2011; Bialon & Coke, 2012; Browne, Mcdonald, May, Mcleod, & Mair, 2014; Hunstad 

& Svindseth, 2011; Low et al., 2014; McLaughlin et al., 2011; Phillip et al., 2014; Streid et 

al., 2014; Totman et al., 2015). Enligt studier (Bekelman et al., 2011; Bialon & Coke, 2012; 

Hunstad & Svindseth, 2011; Low et al., 2014) skapade okunskapen känslan av hjälplöshet.  

 

There has been many times when I have thought ‘what do I do now?’ Sometimes his haemoglobin 

levels drop ridiculously low and it happens overnight so quickly. I don’t know whether to call an 

ambulance or whether to take him through casualty. All these sorts of things are difficult decisions to 

make, as I’m not a professional (Low et al., 2014, s. 622).  

 

I studier (Bekelman et al., 2011; Bialon & Coke, 2012; Browne et al., 2014; Edwards et al., 

2012; McLaughlin et al., 2011; Totman et al., 2015) framkom det en önskan om att 

vårdpersonalen skulle vara mer ärliga kring personens prognos. Personalen kunde upplevas 

som nonchalant vid samtal med närstående (Aoun et al., 2012; Bekelman et al., 2011; Low et 

al., 2014; McLaughlin et al., 2011; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). Närstående kände 

att de inte blev tagna på allvar (Aoun et al., 2012; Bekelman et al., 2011; Browne et al., 2014; 

Hunstad & Svindseth, 2011; McLaughlin et al., 2011; Totman et al., 2015). De upplevde att 

de inte fick hjälp från vårdpersonalen eller möjlighet att ställa frågor vilket ledde till att de 

kände sig isolerade (Edwards et al., 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Lee et al., 2013; 

McLaughlin et al., 2011; Totman et al., 2015). Närstående upplevde att vårdpersonalen 

behövde mer utbildning inom området (Bekelman et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011; 

McLaughlin et al., 2011) och de tyckte att kommunikationen mellan dem själva och 

personalen borde varit bättre (Bialon & Coke, 2012; Bekelman et al., 2011; Edwards et al., 

2012; Low et al., 2014; McLaughlin et al., 2011; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). 

Närstående kände sig osäkra på vilken hjälp som fanns att tillgå (Aoun et al., 2012; Low et 

al., 2014; McLaughlin et al., 2011) och upplevde att de blev tilldelade mer hjälp först när 

kriser uppstod (Aoun et al., 2012; McLaughlin et al., 2011). De önskade ett samordnat 

vårdsystem för att personen med palliativ diagnos skulle få så bra vård som möjligt (Edwards 

et al., 2012; Low et al., 2014; McLaughlin et al., 2011). 
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The attitude in the hospital seemed to be that the hospital had no more to offer in regard to treatment. 

[The spouse] seemed to feel helpless in the situation. I felt helpless. I knew nothing of illness or care. I 

had no idea what it was all about. They [the nurses in home-based care] should have seen what I 

needed (Hunstad & Svindseth, 2011, s. 400). 

 

I think they need to know, really, what the dying process is. I know they give you all the literature, and 

I kinda skimmed through it, but I didn’t really read it (Bialon & Coke, 2012, s. 216). 

 

Enligt studier (Bialon & Coke, 2012; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 

2015) upplevde närstående avsaknad av stöd från familj och vänner. Detta kunde skapade 

hjälplöshet, ensamhet och stress hos de närstående (Bialon & Coke, 2012; Edwards et al., 

2012; Low et al., 2014; Penrod, Hupcey, Shipley, Loeb & Baney, 2012; Stamataki et al., 

2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). Många närstående kände ett behov av en 

stödgrupp eller bara att ha någon att prata med (Bekelman et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 

2011; Totman et al., 2015). 

 

He had adult children that really could have helped out more and they didn’t ... they could have come 

over and just helped by spending time with him or doing things around the house like he would have 

normally done, like mowing the lawn and stuff like that ... and those are the things that would have 

helped me more than anything else, instead of me trying to do everything (Bialon & Coke, 2012, s. 

215). 

 

Att rollförändring påverkar relationen till personen de vårdar 

I studier (Aoun et al., 2012; Edwards et al., 2012; Penman, Oliver & Harrington, 2013) 

framkom det att det skedde en rollförändring då närstående började vårda personen med 

palliativ diagnos. De upplevde vårdandet som det svåraste de gjort (Cavers et al., 2012) och 

hade svårighet att se vikten av deras nya roll (Phillip et al., 2014). De närstående fick ta över 

uppgifter som personen haft och upplevde att de var upptagna varje vaken stund under dygnet 

(Aoun et al., 2012; Bialon & Coke, 2012; Edwards et al., 2012; Low et al., 2014; Penrod et 

al., 2012; Phillip et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015).  

 

When my husband needed stomach surgery—between caring for our farm animals, my husband, and 

her. ... And my services were expanded to secretary and medical proxy ... personal care aide, and 

janitor, as well as chauffeur, cook, hostess ... and power of attorney, and trustee (Bialon & Coke, 2012, 

s. 214). 
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Studier (Aoun et al., 2012; Bialon & Coke, 2012; Phillip et al., 2014; Totman et al., 2015) 

beskrev att rollförändringen hade en negativ påverkan på relationen till personen de vårdade i 

form av konflikter och att intimiteten minskade. Närstående kunde känna att de var fast i 

vårdarrollen vilket ledde till frustration (Hunstad & Svindseth, 2011; Stamataki et al., 2014). 

Närstående kunde känna ånger över att deras roll som närstående hade försvunnit (Aoun et 

al., 2012) och kämpade med att behålla ett så normalt liv som möjligt (Aoun et al., 2012; 

Penrod et al., 2011). Sjukdomens progression upplevdes överväldigande och rubbade deras 

dagliga rutiner (Aoun et al. 2012; Stamataki et al., 2014; Penrod et al., 2011; Penrod et al., 

2012). 

 

It ruined our marriage; you’re no longer a wife, you’re a carer (Aoun et al., 2012, s. 846). 

 

You know, you just had to take it as it came that’s all . . . and not react to it, just make it routine. Just 

say, “Let’s not worry about it” . . . You just have to get on the bandwagon and get into the routine. And 

there’s a lot to do . . . managing a house and keeping everything up and taking care of dogs, . . . 

keeping other family members’ spirits up and all that . . . Have the routine and that’s comforting. You 

know what you have to do and you don’t have to imagine what’s gonna’ happen. That’s real 

important (Penrod et al., 2012, s. 182). 

 

I studier (Bekelman et al., 2011; Bialon & Coke, 2012; Cavers et al., 2012; Edwards et al., 

2012; Phillip et al., 2014; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015) 

framkom det att den palliativa personens personlighet förändrades med sjukdomens gång och 

detta kunde leda till konflikter och bråk. Närstående kunde känna att de var fast i vårdarrollen 

vilket ledde till frustration (Hunstad & Svindseth, 2011; Stamataki et al., 2014). De hade en 

stark önskan om att stödja personen och bevara dennes självständighet (Cavers et al., 2012; 

Donovan, Williams, Stajduhar, Brazil & Marshall, 2011; Phillip et al., 2014; Stamataki et al., 

2014), däremot kunde det leda till att omvårdnadsmomenten tog längre tid och närstående 

upplevde både agg och lojalitet mot personen de vårdade (Phillip et al., 2014).  

 

I studier (Aoun et al., 2012; Donovan et al., 2011; Edwards et al., 2012; Low et al., 2014; 

McLaughlin et al., 2011; Penman et al., 2013; Phillip et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman 

et al., 2015) framkom att närstående upplevde vårdarrollen som en naturlig och viktig del av 

omhändertagandet av familjen och samhället. När närstående och person med palliativ 

diagnos delade på sjukdomens bördor upplevde de att relationen mellan dem stärktes (Aoun 
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et al., 2012; McLaughlin et al., 2011; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 

2015).  

 

There were other caregivers, however, who decided that ‘‘no matter what’’ they would keep their 

family member at home, realizing that there would be a considerable cost to their own health or 

finances (Edwards et al. 2012, s. 183). 

 

Att känna otillräcklighet trots att de egna behoven är satta åt sidan 

I studier (Edwards et al., 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Low et al., 2014; Penrod et al., 

2011; Penrod et al., 2012) framkom det att närstående kände oro över att behöva välja 

konservativ behandling och flytta personen till en palliativ vårdanläggning eftersom det 

upplevdes som en indikation på att ge upp. Närstående önskade att denne skulle vårdas på en 

vårdinrättning då de inte ville skapa negativa minnen med personen (Hunstad & Svindseth, 

2011; Low et al., 2014; Phillip et al., 2014; Totman et al., 2015). De närstående såg den 

palliativa vården som meningsfull trots att det uppstod perioder som var svåra att hantera 

(Aoun et al., 2012; Donovan et al., 2011; Hunstad & Svindseth, 2011; Low et al., 2014; 

Phillip et al., 2014).  

 

Enligt studier (Bialon & Coke, 2012; Donovan et al., 2011; McLaughlin et al., 2011; 

Stamataki et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015) var närstående ständigt rädda 

att något skulle hända personen i deras frånvaro och de kände att de var tvungna att vara 

närvarande konstant. De hade höga förväntningar på sig själva, ifrågasatte ofta deras egna 

vårdande och kände sig otillräckliga (Bialon & Coke, 2012; Cavers et al., 2012; Hunstad & 

Svindseth, 2011; Lee et al., 2013; Low et al., 2014; McLaughlin et al., 2011; Penrod et al., 

2012; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). De önskade att de 

kunde ta över den vårdade personens lidande till sig själva (Penman et al., 2013; Streid et al., 

2014).  

 

... because then you start thinking, ‘‘I’m not giving them enough medicine, maybe I’m not giving them 

the right thing to eat. What am I not doing right? I’m doing something wrong, and that’s why they’re 

doing that (Bialon & Coke, 2012, s. 214). 

 

Studier (Bialon & Coke, 2012; Edwards et al., 2012; Penrod et al., 2012; Stamataki et al., 

2014; Totman et al., 2015) beskrev att närståendes känslor varierade mycket, allt från 

gråtande till lycka. De kände ofta att de var tvungna att hålla inne sina känslor inför andra 
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(Penrod et al., 2011; Stamataki et al., 2014). Det var vanligt att närstående kände ilska och 

frustration mot personen med palliativ diagnos när de blev överväldigade av vårduppgiften 

(Bialon & Coke, 2012; Edwards et al., 2012; Penrod et al., 2012; Stamataki et al., 2014; 

Totman et al., 2015).  

 

I felt very tired all the time and stressed. I felt halfway. I felt so grateful that I could do stuff for him 

and the other half of me was like felt burdened and exhausted. … I always felt this pressure just inside 

like holding everything in and occasionally little spurts would come out whether it be crying or just you 

know losing my patience with the kids or other things (Penrod et al., 2011, s. 5). 

 

Enligt studier (Bialon & Coke, 2012; Edwards et al., 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Lee 

et al., 2013; Penrod et al., 2011; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015) upplevde närstående 

att de gjorde allt de kunde och kände att feedback från personen de vårdade stärkte deras 

självförtroende. De ville skydda andra familjemedlemmar från det svåra vårdandet genom att 

inte involvera dem (Low et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). Närstående 

ville sköta vårdandet själv, vilket ledde till att de kunde känna sig isolerade (Aoun et al., 

2012; Donovan et al., 2011; Edwards et al., 2012; Low et al., 2014; Stamataki et al., 2014; 

Streid et al., 2014). Närstående upplevde även att de var tvungna att hantera både deras egna 

samt den vårdade personens behov (Low et al., 2014; Phillip et al., 2014; Streid et al., 2014; 

Totman et al., 2015) och deras egna behov kom i andra hand relaterat till tidsbristen (Aoun et 

al., 2012; Bialon & Coke, 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; McLaughlin et al., 2011; Phillip 

et al., 2014; Totman et al., 2015). I och med det blev även deras sociala fritid utanför hemmet 

negativt påverkat (Cavers et al., 2012; McLaughlin et al., 2011; Phillip et al., 2014; Stamataki 

et al., 2014; Streid et al., 2014). Enligt en studie (Bialon & Coke, 2012) upplevde närstående 

skuldkänslor för att de inte spenderade mer tid med personen de vårdade.  

 

På grund av vårdandet kunde närstående enligt studier (Aoun et al., 2012; Bialon & Coke, 

2012; Edwards et al., 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Lee et al. 2013; McLaughlin et al., 

2011; Penrod et al., 2011; Penrod et al., 2012; Phillip et al., 2014; Stamataki et al., 2014; 

Streid et al., 2014) uppleva fysiska hälsoproblem, såsom sömnsvårigheter och utmattning och 

fick ibland begära sjukhusvistelser för personen med palliativ diagnos så att de själva skulle 

få återhämta sig (Penrod et al., 2011).  
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Att hantera vetskapen om att personen de vårdar kommer dö inom snar framtid  

I studier (Bekelman et al., 2011; McLaughlin et al., 2011; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 

2014; Totman et al., 2015) framkom att närstående kände osäkerhet inför framtiden på grund 

av personens sjukdom vilket skapade svårigheter att planera. De kunde uppleva chock 

upprepande gånger under vårdtiden, exempelvis när de blev medvetna om att personen var 

döende (Penrod et al., 2011; Phillip et al., 2014; Totman et al., 2015) och de upplevde rädsla 

att bli övergivna efter den vårdade personens bortgång (Edwards et al., 2012). Studier 

(Bekelman et al., 2011; Bialon & Coke, 2012; Phillip et al., 2014) beskrev att den svåraste 

delen för de närstående var att anpassa sig efter personens sjukdom och inse att denne inte 

kunde göra vissa saker längre. Närstående upplevde att självförtroende var värdefullt (Bialon 

& Coke, 2012; Donovan et al., 2011; Penrod et al., 2012; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 

2014) och genom att känna tacksamhet över tiden med den vårdade personen och använda sig 

av en positiv attityd kunde de lättare hantera vardagen med personens sjukdom (Lee et al., 

2013; McLaughlin et al., 2011; Penrod et al., 2011; Penrod et al., 2012; Stamataki et al., 

2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015).  

 

And, quite rightly, after speaking to my younger brother, he said well … they could have administered 

that drug at 2 o’clock, he [brother] could have gone into a coma or to sleep, and we wouldn’t have 

seen him till 5 o’clock. So we can look at it, we can only look at it from the positive side, all of us, we 

all agree we were lucky to have those last few hours with him (Totman et al., 2015, s. 503-504). 

 

Studier (Bialon & Coke, 2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Lee et al., 2013; Penman et al., 

2013; Totman et al., 2015) beskrev att närstående upplevde att det var viktigt att prata öppet 

om sjukdomen och döden för att förbereda sig inför det som komma skall. Närstående 

upplevde att det var viktigt att acceptera döden (Aoun et al., 2012; Edwards et al., 2012; 

Hunstad & Svindseth, 2011; Lee et al., 2013; Stamataki et al., 2014; Totman et al., 2015) 

trots att separationen skulle bli smärtsam (Aoun et al., 2012; Lee et al., 2013). Men de kunde 

även ha svårt att acceptera döden (Aoun et al., 2012; Donovan et al., 2011; Edwards et al., 

2012; Hunstad & Svindseth, 2011; Penrod et al., 2012) och fortsatte att känna hopp trots 

vetskapen om att personen med palliativ diagnos skulle dö (Hunstad & Svindseth, 2011; 

Penrod et al., 2011; Stamataki et al., 2014; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). 

 

However, although the participants reported that they came to accept the approaching death, they also 

told of periods of hope of new treatment or hope that the illness would disappear (Hunstad & 

Svindseth, 2011, s. 399). 
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I studier (Bialon & Coke, 2012; Donovan et al., 2011; Lee et al., 2013; Penman et al., 2013; 

Streid et al., 2014; Totman et al., 2015) framkom att andliga övertygelser ansågs vara viktigt 

för de närstående. De hjälpte dem att hantera existentiella problem och klara av vårduppgiften 

(Bialon & Coke, 2012; Donovan et al., 2011; Edwards et al., 2012; Hunstad & Svindseth, 

2011; Penman et al., 2013; Streid et al., 2014; Totman et al., 2015). Tron kunde dock bli 

utmanad och ifrågasatt då personen blev sjuk (Bialon & Coke, 2012; Donovan et al., 2011). I 

studier (Aoun et al., 2012; Low et al., 2014; McLaughlin et al., 2011) framkom att närstående 

hade en vilja att inte veta allt för mycket om sjukdomen för att minska oro och kunna känna 

hopp. Andra strategier som att hålla sig sysselsatt, förneka och att inte prata om sjukdomen 

var vanliga hos de närstående för att de skulle orka hantera vardagen (Aoun et al., 2012; 

Hunstad & Svindseth, 2011; Low et al., 2014; Penrod et al., 2012; Stamataki et al., 2014; 

Totman et al., 2015).   

 

Well when she told me she’d got cancer .. I just didn’t listen, I still don’t want to accept she’s got 

cancer (Stamataki et al., 2014, s. 440). 

 

These avoidant coping strategies appeared to affect the participants’ memories and recall of events 

around the time of their spouse’s death, with one asserting, ‘I’m struggling to even remember his 

funeral’ (Aoun et al. 2012, s. 847). 

 

I studier (Lee et al. 2013; Penman et al., 2013; Phillip et al., 2014; Totman et al., 2015) 

framkom vikten av att den sista tiden i den vårdade personens liv skulle vara positiv. 

Närstående upplevde ett ansvar över att dennes dödsskede skulle gå rätt till och det var viktigt 

att vara närvarande för att hinna säga adjö (Donovan et al., 2011; Edwards et al., 2012; Lee et 

al., 2013; Penrod et al., 2012; Totman et al., 2015). Det framkom också att närstående 

önskade att personen skulle dö för att få slut på lidandet (Bialon & Coke, 2012; Donovan et 

al., 2011). 

 

And I was glad because I was talking with my minister before mom died and I says you know, am I 

selfish? Because I was praying, ‘Lord, please take her’, because she was so. [suffering so bad] and we 

were tired. And he says no, that’s not being selfish at all. [I was] just starting to feel guilty because of 

all that (Donovan et al., 2011, s. 343). 
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Studier (Aoun et al., 2012; Cavers et al., 2012; Penrod et al., 2011; Penrod et al., 2012; 

Stamataki et al., 2014; Totman et al., 2015) visade att närstående sörjde och kände rädsla 

inför den vårdade personens död och blev chockerade vid dödsögonblicket trots att det var 

förväntat (Bialon & Coke, 2012; Penrod et al., 2012; Totman et al., 2015).  

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av att som närstående vårda en person med 

palliativ diagnos i hemmet. Resultatet är presenterat i fyra kategorier: Att känna behov av 

stöd och tillräcklig information för att känna trygghet, Att rollförändring påverkar relationen 

till personen de vårdar, Att känna otillräcklighet trots att de egna behoven är satta åt sidan 

och Att hantera vetskapen om att personen de vårdar kommer dö inom snar framtid. 

 

Enligt resultatet hade närstående i denna studie svårigheter att anpassa sig efter den nya 

livssituationen på grund av brist på kunskap och stöd. Att närstående upplever sig oupplysta 

och okunniga är inte ovanligt i jämförelse med andra befintliga studier. I en studie av Stokes, 

Combes och Stokes (2014) upplever närstående till personer med demensjukdom brist på 

kunskap samt oförberedelse av sjukdomens progress såsom personlighetsförändringen. 

Enligt Antonovskys (2005, s. 44-50) teori Känsla av sammanhang (KASAM) krävs det att en 

person känner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för att uppnå god hälsa i en ny 

situation. Det innebär att det som sker är begripligt och förutsägbart, personen vet vilka 

resurser som finns tillgängliga samt upplever att utmaningarna som livet medför är värda att 

engagera sig i. Roy, Gasquoine, Caldwell och Nash (2015) beskriver att information bör ges 

både muntligt samt skriftligt, däremot anses den muntliga ha bättre effekt då de närstående 

kan ha en dialog med sjuksköterskan. Språket som används ska vara lättförståeligt och 

individanpassad. Även att göra närstående delaktiga tidigt i processen kan vara hjälpsamt för 

dem för att sedan kunna fortsätta vårda i hemmet. Kommunikation och tillit är en viktig del i 

relationen mellan sjukvårdspersonal och närstående för att uppmuntra den närståendes 

delaktighet. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom att närstående upplevde vårdpersonalen som 

nonchalanta, inkompetenta och ovilliga att erbjuda stöd och hjälp. Caswell, Pollock, 
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Harwood och Porock (2015) beskriver att sjuksköterskor hänvisar närstående till läkare när 

de har frågor för att undvika att säga fel saker. Sjuksköterskor anser att de endast ska vid ett 

tillfälle behöva samtala med närstående om att personen inte kommer överleva. För att inte 

behöva samtala om ämnet igen kan sjuksköterskor undvika de närstående. Erichsen, Hadd 

Danielsson och Friedrichsen (2010) förklarar att sjuksköterskor upplever att säga hela 

sanningen riskerar att skada både patienten och dennes närstående. Det är individuellt för 

varje sjuksköterska om denne vill vara fullständigt ärliga eller att inte säga hela sanningen.  

 

I resultatet framkom att det skedde en rollförändring för de närstående under sjukdomens 

gång. Enligt Røthing, Malterud och Frich (2014) kan förlusten av rollen personen haft 

tidigare leda till en förändrad hierarki i familjen vilket kan orsaka konflikter såsom barnens 

uppfostran, vardagliga sysslor och ekonomin. På grund av att den sjukes allmäntillstånd 

försämras får de resterande familjemedlemmarna överta mer ansvar vilket kan rubba balansen 

i familjen. Genom en rollförändring från närstående till vårdare kan det uppstå blandade 

känslor såsom pliktkänsla och dåligt samvete vilket i sin tur kan leda till emotionella 

konflikter i familjen. Kralik et al. (2006) beskriver i transitionsteorin om människors 

reaktioner vid livsförändring och som leder till att människan måste anpassa sig. För att få en 

lyckad transitionsprocess krävs det att personen lär sig leva med förändringen, finner sig i sin 

nya roll och identitet. Det krävs även att personen känner att denne behärskar situationen, har 

en vilja att förändras, får tid att anpassa sig och känner sig “hemma” i den nya rollen. Vid en 

misslyckad transitionsprocess kan personen sörja sin rollförlust, bli bitter och ha svårt att 

komma vidare i livet (ibid.). Närstående i litteraturstudien hade svårt med att finna sin nya 

roll och det fanns närstående i litteraturstudien som ångrade sin rollförändring på grund av 

den nya relationen de fick med personen de vårdar. Deras roll som familjemedlem hamnade i 

skuggan av deras nya vårdarroll.  Detta kan tyda på att de haft en misslyckad 

transitionsprocess relaterat till att rollförändringen skedde fort och att de då inte haft tid att 

anpassa sig.  

 

Denna litteraturstudie visade att närstående som tar hand om sina sjuka familjemedlemmar 

ofta upplever att de känner sig otillräckliga trots att de fokuserar hela sin vakna tid till 

personen. Mayer, Mc Cullough och Berggren (2016) beskriver hur närstående som vårdar 

sina dementa partners upplever samma otillräcklighet. De är tvingade att anpassa sin vardag 

så att de kan ta hand om sin partner under dygnets alla timmar. Sömnen blir försämrad, de 

känner sig isolerade och känner att deras sociala liv försvinner. Trots sina uppoffringar 
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känner de sig otillräckliga. Enligt Horrell, Stephens och Breheny (2015) kan närstående 

spendera all tid med den sjuke trots att de har tid för dem själva. Det kan vara svårt att njuta 

av deras fritid då det lätt framkallas skuldkänslor hos de närstående på grund av att de inte är 

med personen de vårdar. Horrell, Stephens och Breheny (2015) menar att närstående behöver 

stöd från andra i sitt vårdande för att även kunna ta hand om sig själv. 

 

I en studie av Nakimuli-Mpungu et al. (2014) beskrivs stödgrupp som ett betydelsefullt stöd. 

Att få uppmuntran av andra i samma situationer kan minska känslan av stress. I stödgruppen 

ges möjlighet att lära sig nya sätt att hantera situationen, det upplevs uppmuntrande att hjälpa 

andra som kan ha det sämre och det minskar känslan av ensamhet i situationen. Stödgruppen 

kan upplevas som en familj då deltagarna kan ha liknande upplevelser i sin vardag vilket ger 

tröst. Enligt Pailler et al. (2015) ökar livskvalitén hos närstående med hjälp av stödgrupper. 

Genom en stödgrupp får närstående möjligheten att ställa frågor och få information om 

exempelvis behandlingar. Det hjälper även närstående att planera vardagen i hemmet. 

Sammanfattningsvis är stödgrupp en bra intervention för att hantera den nya livssituationen 

genom att de får möjlighet att bearbeta sina känslor som tillkommit med rollförändringen. 

Detta hade de närstående i denna litteraturstudie svårigheter med då de hade en tendens att 

tränga undan sina känslor. Även om närstående inte deltar i stödgrupp kan det vara viktigt att 

prata om den förändrade livssituationen. Steinhauser el al. (2015) beskriver en intervention 

för närstående som innebär att exponera sina känslor. Samtalsämnen som berörs är bland 

annat relationen med personen de vårdar, utmaningar de mött, vad som varit viktigt i livet, 

hur denne har hanterat svåra situationer, hur vårduppgiften har påverkat denne och vilka mål 

denne har. Dessa samtal ger närstående möjligheten att bearbeta deras känslor, diskutera 

rollförändringen och reflektera över det mottagna stödet. Detta kan bidra till att närstående 

utmanas i deras tankar och känslor och på så sätt stimuleras de till att kommunicera med 

andra människor. 

 

Pollak, Childers och Arnold (2011) bekriver hur motiverande samtal (MI) kan stärka 

närståendes empowerment. MI innebär som i detta fall att ha en öppen dialog med den 

närstående där både den närstående samt sjuksköterskan samarbetar för att nå ett mål. Den 

närståendes autonomi respekteras och sjuksköterskan försöker driva fram den närståendes 

inre tankar och hjälper denne att reflektera över dem istället för att säga vad de ska göra och 

inte göra. Under ett MI-samtal används öppna frågor, deltagaren blir bekräftad, får reflektera 

tankar och sedan sker en sammanfattning av samtalet. Med hjälp av reflektion kan 
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sjuksköterskan återberätta det den närstående sagt och därmed låta den närstående förtydliga 

eller spinna vidare på tanken, vilket låter den närstående ha kontroll över samtalet. 

Sammanfattningen avslutas ofta med att kontrollera att sjuksköterskan har förstått den 

närstående rätt och det är även ett sätt för den närstående att reflektera över sina upplevelser. 

Det kan även hjälpa denne att övergå från utforskande till att ta ett beslut. Detta kan användas 

med de närstående i denna litteraturstudie för att hjälpa dem vidare i sitt vårdande och för att 

stärka deras empowerment. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har författarna valt att använda sig av en kvalitativ manifest ansats eftersom 

syftet var att ta reda på upplevelser. Enligt Polit och Beck (2012, s. 584- 585) bedöms 

trovärdigheten i en kvalitativ studie utifrån tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftbarhet. Det vill säga kvalitén på datainsamlingen, kvalitén på data, mängden data och 

hur utförligt analysprocessen skett. Författarna valde en manifest ansats för att få deltagarnas 

egna beskrivningar av upplevelserna utan att göra en egen tolkning då det ökar 

trovärdigheten (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 585). 

 

Litteraturstudien har gjorts systematiskt vilket innebär att samma ord till största möjliga mån, 

har använts i båda databaserna, vilket styrker tillförlitligheten. Det fanns däremot ord som 

inte var densamma på de båda databaserna vilket ledde till att författarna använde liknande 

ord som hade samma innebörd. Författarna använde sig av två databaser för att 

litteraturstudien skulle få ett heltäckande resultat, då artiklar från endast en databas kan 

upplevas otillräckliga (jmf. Backman, 2008). Andra databaser som PsycINFO hade kunnat 

användas för att få fler resultat och därmed fler upplevelser och på så sätt ökat styrkan i 

denna studie. Litteratursökningen ledde till många träffar, dock användes inte trunkering i 

sökningen vilket kunde ha expanderat sökningen ytterligare. Trots att sökorden hospitals och 

hospice användes som exklusionskriterier samt begränsningen adult 19+, kom det ändå upp 

många artiklar med innehåll av sjukhus, hospicemiljö och barns upplevelser. Av den 

anledningen var en manuell sortering nödvändig där abstrakten på samtliga artiklar lästes för 

att inte missa en värdefull artikel. Att välja nyare artiklar (högst fem år gamla) ses som en 

styrka då det innebär att informationen från artiklarna mest troligt är aktuella fortfarande. De 

artiklarna som valdes från databasen CINAHL var Peer Rewieved (vetenskapligt granskade) 

vilket också är en styrka som höjer trovärdigheten i denna studie. De 36 artiklar som valdes 

ut efter att läst abstrakten var genomförda i Australien, USA, Skottland, Storbritannien, 
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Kanada, Norge, Singapore, England och Irland. Detta kan ses både som en styrka och en 

svaghet där styrkan är att det är en stor bredd på länder som deltar i studien och läsarna får 

därmed en bra översikt på hur vårdgivarna upplever det palliativa vårdandet i olika delar av 

världen. Samtidigt var många artiklar genomförda i USA där de inte har samma vårdkultur 

som vi har här i Sverige. Författarna hittade inte heller någon artikel som blivit genomförd i 

Sverige vilket är en svaghet för överförbarheten (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Det är 

däremot enligt Graneheim och Lundman (2004) upp till läsarna att besluta om resultatet kan 

överföras till andra situationer eller inte. 

 

Vid kvalitetsgranskningen användes Willman et al. (2011) granskningsprotokoll som är till 

för kvalitativa studier, vilket styrker tillförlitligheten. Genom att samtliga artiklar bedömdes 

med Willman et al. (2006) procentuella poängsättning blev bedömningen rättvis. Svagheten 

med kvalitetsgranskningen var de båda författarnas oerfarenhet vilket innebär att om någon 

annan skulle granska artiklarna skulle de eventuellt kunnat få en annan bedömning. Endast 

artiklar med hög eller medel kvalité användes vilket kan ses som en styrka. 

 

Översättningen skedde noggrant, i små steg, för att inte missa kärnan. Det fanns svårigheter 

med översättning av metaforer och ordspråk relaterat till att engelska inte är författarnas 

modersmål, vilket kan leda till att texten blir feltolkad. Genom att samtliga textenheter blivit 

tilldelade en kod kunde författarna återgå till ursprungskällan för att kontrollera att kärnan i 

textenheten inte blivit förlorad vilket kan ses som en styrka. 

 

Under kategoriseringensprocessen skedde en diskussion mellan författarna för att vara 

medvetna om de egna tolkningarna och försöka undvika dem. Det har även funnits en 

kontinuerlig kontakt med handledaren som kritiskt har granskat det som gjorts så 

textenheterna placerades i de rätta kategorierna. Även vid seminarium har delar av analysen 

granskats av andra klasskamrater samt deras handledare. Data som författarna inte upplevde 

passade in i någon kategori exkluderades inte utan fick stå enskilt fram till att en lämplig 

kategori uppstod, vilket ökar trovärdigheten (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Under 

kategoriseringen blev kategorierna tilldelade långa namn vilket kan ses både som en styrka 

och en svaghet. Det kan hjälpa för att undvika förlust av viktiga delar i innehållet men det kan 

även bli svårare att hitta samband mellan olika kategorier vid kategoriseringen när namnen är 

för detaljerade. Genom att analysprocessen har en tydlig beskrivning som gör att läsaren har 

möjlighet att göra om studien styrks pålitligheten. 
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Resultatet redovisades i löpande text samt hade beskrivande citat från originalkällan som 

upplevdes representativa för texten, vilket ökar resultatets trovärdighet enligt Graneheim och 

Lundman (2004) och Holloway och Wheeler (2010, s. 303). Författarna har varit observanta 

på att förförståelsen kan göra att resultatet blir vinklat och därför reflekterat och diskuterat 

kring detta under arbetets gång. Detta gör att bekräftbarheten styrks i denna litteraturstudie. 

 

 

Slutsats 

Närstående till personer som vårdas palliativt kan vara väldigt osäkra i sin roll. De kan vara 

osäkra i sig själv, sitt sätt att vårda personen med palliativ diagnos samt osäkra om de 

kommer kunna hantera den nya livssituationen. Det uppstår tillfällen där de inte vet vad de 

ska göra på grund av att de inte har kunskapen som krävs. Orsaken till okunskapen kan vara 

att vårdpersonalen inte informerar de närstående på ett optimalt sätt. 

 

Närstående som vårdar personer med palliativ diagnos är personer som sjuksköterskor kan 

träffa på regelbundet, oavsett om det är på hälsocentral, sjukhus, inom hemsjukvård eller 

annan vårdinstans. Kunskap har stor betydelse för hur bemötande, omvårdnad samt stöd bör 

ges till den närstående. Genom denna studie kan vårdpersonalen få en insikt om vad 

närstående konkret behöver för att klara av sin nya vårdarroll och för detta krävs en 

individanpassad information. Sjuksköterskan bör även säkerställa att den närstående har tagit 

till sig informationen samt förstått den. Detta medför en god relation mellan vårdpersonalen 

och närstående vilket gynnar båda parterna. Närstående blir tryggare och säkrare i sin 

vårdande roll och det skapar trygghet hos personen som vårdas. Närstående kan även bli mer 

samarbetsvilliga med vårdpersonalen vilket leder till att det skapas en tillit och en trygghet 

mellan dem. När närstående litar på att vårdpersonalen ger personen med palliativ diagnos en 

god vård får de möjligheten att slappna vilket bidrar till minskad press på den närstående 

samt mindre påfrestning på deras hälsa. 

 

Denna litteraturstudie ger en överblick på närstående som vårdar en person med palliativ 

diagnos. Eftersom personerna var drabbade av flera olika sjukdomar blev upplevelserna 

väldigt allmänna. Det hade varit intressant med vidare forskning om upplevelser inom ett 

specifikt sjukdomstillstånd för att kunna se hur närståendes upplevelser kan skilja åt mellan 
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olika sjukdomstillstånd. Vidare saknas det aktuell forskning kring hur den palliativa vården 

ser ut i Sverige.  
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