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Abstrakt 

Befolkningen blir allt äldre och fler och fler väljer att stanna i 

hemmet så länge det är möjligt. För att detta ska vara möjligt 

behöver äldre personer ofta hjälp av närstående. Denna 

litteraturstudie syftade till att beskriva närståendes upplevelse av 

att vara avlastad när de vårdar en skör äldre person i hemmet. I 

denna litteraturstudie beskrevs upplevelsen när den äldre 

personen var inskriven på institution eller på dagcenter. En 

litteratursökning gjordes i flera databaser och 21 kvalitativa 

artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Datan analyserades 

genom en manifest innehållsanalys vilken resulterade i fem 

kategorier: Ha svårt att släppa taget, Ha en känsla av ensamhet, 

Känna skuld och vara rädd att få kritik, Behov att vara fri och 

återhämta sig samt Ha högre press på sig själv efter avlastningen. 

Resultatet visade att närstående upplevde avlastningen som en 

möjlighet att återhämta sig, men gav också upphov till ensamhet 

och skuldkänslor. Närstående hade svårt att släppa taget om 

ansvaret för vården av den äldre personen. Slutsatsen av denna 

litteraturstudie är att upplevelsen av att bli avlastad är komplex. 

En del närstående upplever avlastningen som något positivt 

medan andra närstående anser att det är ett stressmoment och 

något negativt.  

 

Nyckelord: Närstående, avlastning, omvårdnad, vård i hemmet, 

äldre, upplevelse, kvalitativ metod. 
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Den svenska befolkningen blir allt äldre och väljer i allt större utsträckning att stanna i 

hemmet så länge det går. De är då beroende av att de närstående kan ge dem den hjälp och 

stöd de behöver för att klara av vardagen (Sundström, Johansson & Hassing, 2002). Det är 

därför viktigt att de närstående får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ge vård i 

hemmet. Utan detta stöd upplever närstående att de är ensamma i omvårdanden samt att den 

äldre personen inte tas på allvar (Stoltz, Willman & Udén, 2006).  

 

Personer har uttryckt att de har en önskan att vårdas sista tiden i livet hemma istället för att 

vårdas på en institution. En undersökning visade att 84 % av de tillfrågade personerna hade en 

åsikt om var de vill spendera den sista tiden i livet och av dessa ville 58% dö hemma. Detta 

visar på en önskan att få spendera sina sista dagar i sitt eget hem och inte på ett sjukhus 

(Townsend, et al., 1990). Personer som var negativt inställda till att vårdas sista tiden på 

sjukhus upplevde att de blev bortglömda av personalen, de blev störda av medpatienter eller 

att de kände sig ensamma. De äldre som har en önskan att leva den sista tiden i hemmet mår 

fysiskt och mentalt bättre och är mer nöjda med sitt liv än de personer som inte vill dö i 

hemmet. En studie (Iecovich, Carmel & Bachner, 2009) visar också att de äldre som vill dö i 

hemmet känner mer tillit till sina närstående. Närstående till den äldre personen tyckte att det 

negativa med sjukhus är brister i utrymmen för de närstående att vistas på, möjlighet till 

privatliv, tillgänglighet till mat och övernattningsmöjligheter (Townsend, et al., 1990).  

 

Hemmet är en plats med känslomässig betydelse och därför strävar både äldre personer och 

deras närstående efter att den äldre personen ska kunna stanna i hemmet så länge som möjligt. 

Hemmet är en trygg och välkänd plats som ses som den bästa platsen för en bra vård. Där 

finns minnen i de föremål som finns omkring den äldre personen som får denne känna sig 

delaktig och uppskattad som en självklar del av familjen. Om husdjur finns i hemmet kan 

dessa vara en källa till tröst och lugn och eventuella religiösa föremål kan ge trygghet. På 

detta sätt kan hemmet spela stor roll för välbefinnandet i vården (Vassallo, 2001).  

 

Det finns hinder för att vård i hemmet ska vara bra för sköra äldre personer och deras 

närstående. Detta kan till exempel vara att resurser inte finns inom sjukvården för att klara av 

att ge närstående det stöd de behöver för att kunna ge god vård i hemmet och personen som 

lever med sjukdom kan tvingas att vårdas på sjukhus. Anledningar till att äldre personer som 

lever med sjukdom vistas på institution eller sjukhus kan vara av sociala skäl, som avlastning 
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för de närstående som vårdar i hemmet, eller av medicinska skäl, som dålig symtomkontroll 

och stora omvårdnadsbehov (O´Brien & Jack, 2009).  

 

De närstående tar på sig ansvaret för omvårdnaden av den äldre personen på grund av lojalitet 

och kärlek till den äldre personen (Lane, McKenna, Ryan & Fleming, 2003). Närstående som 

vårdar en äldre person i hemmet gör detta eftersom de känner att de hjälper den äldre att 

stanna hemma så länge som möjligt. När de närstående är informella vårdare i hemmet är de 

samtidigt noga med att ge en hög kvalitets på vården med hjälpmedel och särskilda visuella 

hjälpmedel, till exempel skyltar på dörrar vid vård av äldre personer som lever med demens 

(Clarke & Watson, 1991).  

 

Närståendes upplevelse av att vårda i hemmet och dess påverkan på deras liv och hälsa är i 

direkt relation till hur mycket vård de närstående ger och hur stora behov den sköra äldre 

personen har. Men att vara vårdare till en äldre person i hemmet får konsekvenser för den 

närstående. Närstående beskriver att de vill vara toleranta och förstående inför den äldre 

personen och dennes upplevelser. Men att detta kan vara svårt när stressen och bördan av att 

vara vårdare blir för stor. De är också rädda för att skada den äldre personen genom att inte 

sköta vården på bästa sätt, till exempel genom att glömma att ge smärtstillande läkemedel 

eller på annat sätt brista i omvårdnaden. Närstående upplever ofta att de är frustrerade över 

situationen och känner ilska när tålamodet inte räcker till. Denna ilska ger skuldkänslor. 

Närstående känner sig även ofta utsatta och utlämnade i sjukvårdens arbete. De känner sig 

frustrerade över att de inte kan bota eller behandla sjukdomen eller ställa problemet till rätta. 

Frustrationen leder till att de känner sig otillräckliga som vårdare, även om de gör sitt yttersta. 

Känslan av otillräcklighet leder till en känsla av hjälplöshet inför ansvaret den närstående tagit 

på sig som vårdare av personen som lever med sjukdom (Curry, Walker, Moore, & Hogstel, 

2010). 

 

Avlastningsvård har som mål att ge avlastning till närstående som vårdar en person i hemmet. 

Avlastning ska höja de närståendes välbefinnande och hjälpa dem att kunna vårda personen i 

hemmet så länge som möjligt. Avlastningsvård kan ges som varierande långa inläggningar på 

sjukhus, hospice eller annat korttidsboende där personer sover över, dagcenter som vårdar 

personen på dagtid eller olika former hemtjänst och stödgrupper för de närstående. De 

närstående som oftast nyttjar avlastningsvård är kvinnor, oberoende på relation till den äldre 

personen. Men det finns tendenser till motvilja att använda avlastningsvård i alla former 
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Andra faktorer som påverkar användandet av avlastningsvård är storleken på arbetsbördan 

och relationen till den äldre personen (Cox, 1997). En studie (Braithwaite, 1998) visar att när 

relationen mellan närstående och den äldre är nära och kärleksfull är den närstående mindre 

benägen att använda sig av avlastningsvård. 

 

I denna studie har vi valt att fokusera på avlastningsvård där den sköra äldre personen vistas 

på en institution och sover borta från hemmet eller att den äldre personen åker på avlastning 

över dagen. Till begreppet närstående hör de personer som är närmast den äldre personen som 

lever med sjukdom, det kan vara både familj och vänner.  

I den här litteraturstudien definieras närstående som de familjemedlemmar och vänner som 

personen som lever med sjukdom anser vara av betydelse för sin livskvalitet.  

 

Närstående som vårdar en person i hemmet beskriver sin känsla av bundenhet till personen 

som lever med sjukdom, nödvändigheter att planera dagen, personen med sjukdoms ofta 

labila humör och tyngden av att hela dynget runt vara vårdare och inte få komma bort. Men 

samtidigt känner närståendevårdare att det har många fördelar som gör att det positiva 

överväger. Det är att de får ha kvar personen längre i hemmiljön och att de själva är mindre 

ensamma genom att de trivs i den äldre sällskap (Sällström & Nydevik, 1984).  

 

Vid omvårdnad av en skör äldre person i hemmet är det viktigt att vårdpersonal är medveten 

om hur situationen påverkar de närstående som  vårdar i hemmet och som står personen 

närmast. Genom fördjupad kunskap om de närståendes upplevelse av avlastningsvård kan 

vårdpersonalen anpassa omvårdanden av den sköra äldre personen så att den innefattar även 

de närstående som vårdar och stödjer dem. För att som vårdpersonal kunna stödja de 

närstående optimalt måste en förståelse för vad det innebär att vara närstående och hur olika 

stödinsatser i vården kan påverka dem. Studien syftade till att beskriva närståendes upplevelse 

av att vara avlastad när de vårdar en skör äldre person i hemmet. 

 

Metod 

Inifrånperspektiv användes för att beskriva de närståendes upplevelse i denna litteraturstudie. 

Med detta menas den subjektiva upplevelsen av ett fenomen utifrån personens livsvärld 

(Söderberg, 2009). Eftersom syftet är att studera en upplevelse användes en kvalitativ metod. 

Med denna metod kan människors upplevelse av ett fenomen beskrivas genom att samla in 
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kvalitativ data som sedan analyseras (Polit & Beck, 2008). Efter insamling av data granskades 

innehållet och analyserades för att beskriva närståendes upplevelse av att vara avlastad när de 

vårdar en skör äldre person i hemmet. 

 

Litteratursökning 

En systematisk litteratursökning gjordes, de databaser som har använts är: Cinahl, PudMed, 

PsychInfo, Scopus och Amed. Sökord som beskriver ämnet valdes och söktes först var för sig 

för att därefter slås ihop i kombinationer. Sökord som användes var: Respite care, home 

nursing, residential care, adult day care, aged, elderly, support, experience, narrative, 

qualitative research, family, next of kin, spouses, relatives, informal caregiver, carer, 

psychosocial, inpatient. De booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT användes med 

olika kombinationer av sökord för att hitta vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Tre 

artiklar hittades i referenslistor från andra artiklar. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

 

Databasen Swedish Mesh användes för att välja relevanta mesh-termer. Målet var att hitta 

kvalitativa studier som svarade mot syftet.  

 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna i studierna var närstående till personer över 

65 år som vårdas i hemmet och som använder sig av avlastningsvård på sjukhus, hospice, 

äldreboenden eller dagcenter. De närstående kunde vara både kvinnor och män. Endast 

artiklar med kvalitativt resultat skrivna på engelska eller svenska valdes ut.  

 

Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med studien är att beskriva närståendes upplevelse av att vara avlastad när de vårdar en skör äldre person i 

hemmet. 

 

PubMed   

Sökning FT/MesH Sökterm Antal träffar Antal valda  

1 MesH Respite care 775   

2 MesH Aged 1 901 068   

3 Mesh Spous* 493   

4 Mesh Famil* 193 598   

5 FT Next of kin 778   

6 Mesh Caregiv* 14 868   

7 FT Carer* 6 044   

8 FT Experience 344 328   

9 FT Narrative 6 655   

10 FT Qualitative 90 052   

11 MesH 1# AND 2# 403   

12 MesH/FT 11# AND 8# 31 2  

13 MesH/FT 11# AND 9# 28 1  

14 MesH/MesH 11# AND 4# 124 1  
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Forts. Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

 

 

PubMed      

Sökning FT/MesH Sökterm Antal träffar Antal valda  

15 MesH/FT 11# AND 5# 1   

16 MesH/MesH 11# AND 6# 186 1  

17 MesH 11# AND 3# 22 1  

18 MesH/FT 11# AND 7# 71   

19 MesH/FT 11# AND 10# 28 2  

20 MesH/FT 1# AND elder* 132 1  

21 Mesh/FT 2# AND inpatient respite 21   

22 FT Inpatient respite 46   

23 MesH/FT 1# AND stress 196   

24 FT Overnight respite 13   

25 MesH Day care 4 344   

26 MesH 1# AND 28# 81 1  

Scopus   

Sökning TH/FT/MesH Sökterm Antal träffar Antal valda  

1# FT Respite 1 829   

2# FT Elderly 199 628   

3# FT Aged 2 979 260   

4# FT Experience 825 575   

5# FT 1# AND 2# OR 3# 808   

6# FT 5# AND 4# 107   

7# FT 5# AND Home 557   

8# FT 7# AND 4# 56   

9# FT Caregiver 41 031   

10# FT 9# AND Support 11 735   

11# FT 10# AND 2# OR 3# 5 920   

12# FT 11# AND 1# 257 1  

Amed  

Sökning TH/FT/MesH Sökterm Antal träffar Antal valda  

1# FT Aged 12154   

2# FT Respite 203   

3# FT 1# AND 2# 28   

4# FT 2# AND Experience 31 2  

Psychinfo  

Sökning FT/MesH Sökterm Antalträffar  

(Peer-Reviewed) 

Anta valda  

1# FT  Respite care 905   

2# FT Adult Day Care 629   

3# FT Respite 1 595   

4# FT Experience 270 457   

5# FT Elderl* 90 597   

6# FT Aged 296 917   

7# FT Informal care* 3 474   

8# FT Spouse 14 140   

9# FT Famil* 388 913   

10# FT Child* 335 157   

11# FT 1# OR 2# 1 460   

12# FT 5# OR 6# 327 711   

13# FT 7# OR 8# OR 9# 392 763   

14# FT 4# AND 13# 89 840   

15# FT 14# AND 11# 375   

16# FT 11# AND 12# 980   

17# FT 17# NOT 10# 173 1  

18# 

 

FT 2# AND 3# 133 1  
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Forts. Tabell 1. Översikt systematisk litteratursökning  

Chinal  

Sökning FT/Mesh Sökterm Antal träffar Antal valda  

1# FT Respite Care 982   

2# FT Adult Day Care 3893   

3# FT Experience 68 920   

4# FT Aged 260 052   

Cinahl 

Sökning 

 

FT/MesH 

 

Sökterm 

 

Antal träffar 

Antal valda  

5# FT Elderl* 38964   

6# FT Famil* 123 942   

7# FT Spous* 6051   

8# FT Caregive* 22 455   

9# FT 1# OR 2# 1170   

10# FT 4# OR 5# 267 054   

11# FT 6# OR 7# OR 8# 140 695   

12# FT 9# AND 10# 500   

13# FT 12# AND 11# 357   

14# FT 1# AND 11# 706   

15# FT 14# AND 10# 301   

16# FT 15# AND 3# 40 1  

17# FT 1# AND 5# AND 6# 47 2  

18# AU/FT Strang (AU) AND Adult day care 2 1  

19# AU/FT Gilmour (AU) AND Respite care 1 1  

20# AU/FT Salin (AU) AND Women 1 1  

* Innebär att sökning sker på alla avslut på ordet 

    

 

Kvalitetsgranskning 

Ett urval av artiklar gjordes genom att läsa abstraktet på de vetenskapliga artiklar som hade en 

relevant titel. Av dessa valdes de artiklar ut som svarade mot syftet. Dessa granskades och 

kvalitetsbedömdes. Granskningen genomfördes för att styrka artiklarnas trovärdighet och 

kvalitet. Artiklarna lästes igenom för att få en helhetsbild av innehållet, efter detta skattades 

de med hjälp av bilaga i Willman och Stoltz (2006, s. 156-157). Artiklarna granskas på 14 

punkter varav varje punkt gav en poäng (maxpoäng = 14). Efter detta räknades poängen ihop 

och angavs i procent. Bedömningen skedde utifrån en skala 1-3, där grad 1 (80-100%) är hög 

kvalitet, grad 2 (70-79%) är av medel kvalitet och grad 3 (60-69%) har dålig kvalitet. 21 

vetenskapliga artiklar av alla kvalitetsgrader valdes ut till analysen, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt av artiklar i analysen (n = 21) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ashworth & 

Baker (1999) 

Kvalitativ 23  Semistrukturerade 

intervjuer. Grounded 

analysis.  

Avlastning möjligjorde 

att den äldre personen 

kunde stanna längre i 

hemmet än vad som 

annars varit möjligt. 

Medel  

Ashwort, Nafisa 

& Corkery (1996) 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

21 Frågeformulär med 

öppna frågor och 

svarsalternativ. 

Analys med Epi-Info 

5.01 b.  

Avlastningen 

möjliggjorde att den 

äldre kunde stanna 

hemma längre och ger 

fördelar för både den 

äldre och närstående. 

Medel 

Chappell, Reid & 

Dow (2001) 

Kvalitativ 294 Strukturerade 

intervjuer och med 

öppna frågor, 

analyserades genom 

att teman söktes i 

data med NUD*IST 

program  

Sex teman upptäcktes i 

de närståendes 

upplevelse av 

avlastning: stulna 

ögonblick, avlastning, 

fysisk och psykisk 

stimulans, sociala 

möten, minimera 

avlastningens betydelse 

samt harmoniska 

vårdmottagare. 

Hög 

 

Chi & Wong 

(1994) 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ  

43 Intervjuer och 

telefonintervjuer. 

Analysmetod 

redovisas ej. 

Efter att deltagarna 

använt avlastningsvård 

blev de mer positiva till 

vården men deras 

relationer blev negativt 

påverkade. 

Låg 

Fjelltun, 

Henriksen, 

Norberg, Gilje & 

Normann (2009) 

Kvalitativ 15 Semistrukturerad 

intervju. Kvalitativ 

innehållsanalys 

De närstående upplevde 

avlastningen som 

stödjande om den var 

stödjande för både 

närstående och den 

äldre personen.  

Hög 

Gimour (2002) Kvalitativ 9 Intervjuer som 

analyserades genom 

diskursanalys 

De närstående kunde 

uppskatta avlastningen 

mest när de litade på att 

personen med demens 

blev väl 

omhändertagen.  

Medel 

Mc Grath, 

Muller, Brown, 

Teitelman & 

Watts (2000) 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 

intervjuer som 

analyserades med 

kvalitativ 

innehållsanalys 

Avlastning är 

efterfrågat hos 

närstående och denna 

sågs som fördelaktig för 

både närstående och 

den äldre personen. 

Hög 

Pearson (1988) Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

25 Frågeformulär och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod 

redovisas ej. 

Majoriteten av de 

närstående upplevde att 

avlastning var viktigt 

för att personen med 

demens skulle kunna bo 

kvar i hemmet. 

Medel 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar i analysen (n = 21) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Perry & Bontinen 

(2001) 

Kvalitativ 19 Telefonintervjuer, 

latent innehållsanalys  

Forskarna fann en länk 

mellan de närståendes 

upplevelse av att vara 

avlastad och kvalitén på 

omvårdnaden av 

personen med demens.  

Hög 

Salin & Åstedt-

Kurki (2007) 

Kvalitativ 17 Intervjuer.  

Induktiv 

innehållsanalys 

De närstående upplevde 

att avlastning behövdes 

för att återhämta 

krafter, men många 

upplevde tomhet och 

skuldkänslor. 

Hög 

Skilbeck, Payne, 

Ingleton, Nolan, 

Carey & Hanson 

(2005). 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

25 Semistrukturerade 

intervjuer samt 

formulär  

Konstant jämförelse 

och kodning av data.  

De närstående upplevde 

avlastningen som 

nödvändig för att få ett 

avbrott i omvårdanden 

av personen med 

sjukdom samt för att få 

leva ett normalt liv. 

Hög 

 

Strang, (2000) Kvalitativ 20 Ostrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

De närstående sa att 

tiden för avlastningen, 

kvaliteten på 

omvårdnaden och hur 

personen med demens 

var efter avlastningen 

påverkade upplevelsen 

av att komma tillbaka 

till omvårdnaden.  

Medel 

Strang (2001) Kvalitativ 8 Intervjuer 

Kvalitativ innehålls 

analys 

Närstående upplevde 

avlastningen i fyra 

komponenter: frihet, 

komma bort från 

rutiner, 

självuppfyllande 

aktiviteter samt som en 

attityd.  

Hög 

Strang & 

Haughey (1998) 

Kvalitativ 10 Narrativa data 

insamlades  

Grounded Theory 

De närstående upplevde 

att avlastning gav en 

möjlighet för dem att gå 

tillbaka till sin egen 

värld och vara fri från 

ansvaret och oron kring 

omvårdnaden. 

Upplevelsen av att vara 

avlastad beror på 

tidigare förhållande 

med personen med 

sjukdom, roller i 

familjen, kvaliteten på 

tillgänglig avlastning 

samt tiden.   

Hög 
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Analys 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att skapa en bred beskrivning av närståendes 

upplevelse av att vara avlastad när de vårdar en skör äldre person i hemmet genom att skapa 

kategorier som beskriver fenomenet. I denna litteraturstudie, av redan publicerad kvalitativ 

forskning, har en kvalitativ innehållsanalys gjorts med manifest ansats enligt Downe-

Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar i analysen (n = 21) 
 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Strang & 

Haughey (1999) 

Kvalitativ 10 Djupintervjuer, 

Qualitative 

interpretive research   

Närstående behövde ge 

sig själv tillåtelse att 

använda sig av 

avlastning och behövde 

också få information 

om avlastning som är 

tillgänglig.  

Hög  

Strang, Koop & 

Peden (2002) 

Kvalitativ 15 Intervjuer 

Innehållsanalys. 

Närstående upplevde 

möjligheten av en 

mental paus som viktig 

under deras vårdande, 

där vårdandevärlden 

beskrev som bundenhet. 

Medel 

Strang & Neufeld 

(1990) 

Kvalitativ 14 Semistrukturerade 

intervjuer  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Avlastningen 

möjliggjorde närstående 

att fortsätta vårda 

längre genom att ge 

lättnad. 

Medel 

Theis, Moss & 

Pearson (1994) 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

6 Intervjuer & enkäter i 

en longitudinell 

studie 

Kvalitativ analys 

Närstående upplevde 

avlastning som positivt 

Medel 

Upton & Reed 

(2004) 

Kvalitativ 46 Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

metod. 

Beskrivning av 

närståendes 

copingstrategier och 

behov av stöd för att 

kunna behålla personen 

med demens hemma så 

länge som möjligt.  

Hög 

Weinland (2009) Kvalitativ 10 Djupintervjuer 

Fenomenologisk 

metod.  

Beskrivning av 

upplevelsen av den 

vårdande relationen och 

dess upplevda börda i 

relation till att vara man 

och den kristna tron. 

Hög 

Winslow (2003) Kvalitativ 21 Semistrukturerade 

intervjuer  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Studien fann att 

närstående vårdare och 

den äldre upplevde 

fördelar med 

avlastningen. Samtidigt 

beskrivs många hinder 

och negativa aspekter 

av avlastningsvård.  

Hög 
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Wamboldt (1992). Manifest innehållsanalys innebär att forskaren inte tolkar underliggande 

meningar i texten utan arbetar textnära , detta för att inte förlora reabilitet i arbetet. Reabilitet 

innebär att en metod används som ger samma resultat vid upprepade studier i samma ämne 

(Polit & Beck, 2008). 

 

 Innehållsanalysen gjordes med en induktiv ansats . Med detta menas att forskaren inte har 

någon förförståelse eller förväntningar på slutsatsen. Detta är en ansats som rekommenderas 

inom forskningsområden där lite är känt om fenomenet (Elo & Kyngäs, 2008). Efter 

kvalitetsgranskningen av artiklarna som svarade mot syftet, lästes dessa igenom för att få 

överblick av innehållet. Därefter extraherades textenheter som beskrev upplevelsen av att vara 

avlastad (jfr Downe-Wamboldt, 1992). I de artiklar där både kvalitativ och kvantitativ metod 

använts i datainsamlingen används enbart den kvalitatativa delen av resultatet i analysen. 

Textenheterna kodades för att kunna återfinnas i orginalkällan under analysprocessens gång, 

detta för att kunna kontrollera kategoriseringen mot orginalkontexten. Textenheterna 

kondenserades, som innebär att ta bort överflödiga, icke meningsbärande ord (jfr Granheim & 

Lundman, 2004). Dessa översattes till svenska och kategoriserades därefter i flera steg genom 

att gruppera textenheterna under kategorinamn som sammanfattade det ordagranna innehållet. 

Kategoriseringen fortsatte till det inte längre var möjligt. Detta innebar att kategorierna inte 

längre kunde slås samman utan beskrev olika aspekter av upplevelsen. Genom att flera gånger 

under kategoriseringsprocessen gå tillbaka till orginalkällan för att kontrollera nyanserna i 

textenheterna utfördes analysen textnära. På detta sätt validiseras resultatet (Downe-

Wamdolbt, 1992).  

 

Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen av artiklarna resulterade i fem kategorier som presenteras i 

tabell 3. Varje kategori stärks med citat från de analyserade artiklarna.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier  

Ha svårt att släppa taget  

Ha en känsla av ensamhet 

Känna skuld och vara rädd att få kritik 

Behov av att vara fri och återhämta sig   

Ha högre press på sig själv efter avlastningen 
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Ha svårt att släppa taget 

Närstående hade svårt att släppa taget om de äldre under tiden för avlastning vilket påverkade 

upplevelsen av att vara avlastad genom att tankarna hela tiden uppfylldes av den äldre 

(Ashworth et al., 1996; Salin & Åstedt-Kurki, 2007; Strang & Haughey, 1999; Strang et al., 

2002; Winslow, 2003). När närstående inte kunde släppa taget om vården fick de inte heller ut 

någon vila från avlastningen. Detta eftersom deras fokus inte var att få vila och återhämta sig 

utan på välbefinnandet hos den äldre, tankarna gick hela tiden tillbaka dit. När den äldre hela 

tiden upptog deras sinne kunde de inte uppleva friheten som ger återhämtning under 

avlastning. (Salin & Åstedt-Kurki, 2007; Strang et al., 2002).  

 

I don’t think I ever got a mental break. I don’t think there ever was a mental 

break from it. Physical break, yeah. I mean, I could go and lie down and have a 

sleep. (Strang et al., 2002, s. 100) 

 

Studier (Gilmour, 2002; Perry & Bontinen, 2001; Strang, 2000; Strang & Haughey, 1999) 

visade att kvalitén på omvårdanden på enheten där de äldre skrevs in hade betydelse för hur 

närstående upplevde tiden utan ansvar för vården. Närstående beskrev oro för dålig kvalitet på 

omvårdnaden och dess påverkan på den äldres välmående samt hur den äldre hanterade och 

påverkades av den nya situationen (Gilmour, 2002; Perry & Bontinen, 2001; Skilbeck et al., 

2005; Strang, 2000). Bristande kvalité gav känslor av förtvivlan och svek hos de närstående. 

De kände att de svek den äldre personen genom att de överlämnade omvårdnaden till andra, 

det sveket kändes större då kvalitén inte upplevdes vara god (Strang, 2000). När kvalitén 

upplevdes vara god fick närstående en möjlighet att släppa taget om ansvaret och kunde ta 

vara på tiden för avlastning och de kunde använda den till att återhämta sig (Gilmour, 2002; 

Perry & Bontinen, 2001; Strang & Haughey, 1999).  

 

Families had difficulty relinquishing care because of concerns about the 

negative impact on the person needing care and visited for protective reasons. 

(Gilmour, 2002, s. 549) 

 

Ha en känsla av ensamhet 

Närstående upplevde att avlastning gav upphov till en känsla av ensamhet då de äldre var på 

avlastning och fann att det var svårt att få tiden att gå. Detta eftersom de inte bara fick 

avlastning från vården utan att det också saknades en viktig del i deras liv. De fick avlastning 

men förlorade också en vän som gav glädje och kärlek, denna förlust gav känslor av ensamhet 

(Salin & Åstedt-Kurki, 2007). De saknade de äldres sällskap (Ashworth et al., 1996; Fjelltun 
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et al., 2009; Pearson, 1988; Salin & Åstedt-Kurki, 2007) och hemmet upplevdes vara tomt 

och utan glädje (Salin & Åstedt-Kurki, 2007). Närstående åkte och hälsade på de äldre på 

avlastningsenheten dagligen på grund av att de saknade den äldre personens sällskap (Fjelltun 

et al., 2009). Nyttjandet av avlastningsvården gav då både en positiv och samtidigt en negativ 

upplevelse. De behövde avlastningen från omvårdnaden av den äldre men de förlorade också 

en livskamrat, förälder eller vän som gav dem mycket kärlek. Både de negativa och positiva 

aspekterna ur deras relationer försvann när den äldre åkte på avlastning (Ashworth et al., 

1996; Fjelltun et al., 2009; Pearson, 1988; Salin & Åstedt-Kurki, 2007). 

 

Spousal caregivers who wanted to be together with their husbands primarily felt 

lonely. (Salin & Åstedt-Kurki, 2007, s. 42) 

 

Känna skuld och vara rädd att få kritik 

Studier visar (Ashworth et al., 1996; Fjelltun et al., 2009; Pearson, 1988; Salin & Åstedt-

Kurki, 2007; Strang, 2001; Upton & Reed, 2005) att närstående kände skuld när de använde 

avlastning för sin egen skull och för att de hade lämnat ifrån sig ansvaret. De upplevde 

användningen av avlastningsvård som något de gjorde för deras egen skull, en egoistisk 

handling vilket gav dem skuldkänslor. Närstående var också rädda för att få kritik från släkt 

och vänner för att de använde sig av avlastning (Ashworth & Baker, 2000; Pearson, 1988). De 

upplevde också användningen av avlastning som ett medgivande av att de misslyckats med 

vården. Detta för att de tyckte att de borde klara av att vårda den  äldre personen, och när de 

behövde hjälp och stöd med detta upplevdes det vara ett misslyckande och gav djupa 

skuldkänslor (Ashworth & Baker, 2000). 

Because everyone would think I was sort of weak or no good at my job. 

(Ashworth & Baker, 2000, s.54 )   

 

Behov att vara fri och återhämta sig 

I studier (Ashworth & Baker, 2000; McGrath, Mueller, Brown, Teitelman & Watts, 2000; 

Strang, 2001; Strang & Haughey, 1998; Strang & Haughey, 1999; Winslow, 2003) beskrev 

närstående att avlastning gav en möjlighet att återhämta sig och samla kraft för att kunna 

fortsätta vårda den äldre i hemmet genom att de fick tid för sig själva. Detta beskrevs som att 

komma bort från ansvaret som finns i vårdarvärlden och att komma in i en personlig värld där 

de var fria. Känslan av frihet upplevdes av närstående som en positiv aspekt, där själva 

frihetskänslan är det centrala och det mest positiva. Det var känslan av frihet som gav 
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återhämtning i sig och det var inte beroende på vad de fyllde tiden med (Ashworth & Baker, 

2000; Chappell, Reid & Dow, 2001; Chi & Wong, 1994; McGrath et al., 2000; Strang, 2001; 

Strang & Haughey, 1998; Upton & Reed, 2005; Winslow, 2003) 

 

The sense of freedom that was experienced by carers seemed to be the most 

important positive attribute to come out of respite care. (Ashworth & Baker, 

2000, s. 53) 

 

En stark copingstrategi som beskrevs var att komma in i sin personliga värld, genom att 

komma ut ur vårdarvärlden. I vårdarvärlden såg de närstående sig själva som vårdare, där allt 

i livet kretsade runt vården av den äldre personen och allt annat kom i andra hand. I den 

personliga världen kunde de vara sig själva och släppa ansvaret om vården och kunde 

fokusera på sig själva eller andra viktiga saker, som gav återhämtning (Ashworth & Baker, 

2000; Perry & Bontinen, 2001; Strang, 2001; Strang & Haughey, 1998; Strang & Haughey, 

1999). Närstående beskrev att de var fria att vara sin egen person. Detta innebar att de hade 

möjlighet att vara självcentrerade i sina aktiviteter, vilket betydde att de kan göra saker som 

de upplever som meningsfulla för att de kände för det, och inte för att det skulle hjälpa den 

äldre eller på grund av nödvändighet (Strang, 2001; Strang & Haughey, 1998; Strang & 

Haughey, 1999). De var fria från den mentala och fysiska bördan av att vara vårdare, vilket 

annars hela tiden upptog deras vakna tid när de hade det vårdande ansvaret för den äldre. 

Detta innebar att närstående kunde komma från känslor av stress och spänning som kunde 

förekomma under vården av en äldre person i hemmet, detta ansågs vara en lättnad. Det var 

en börda som lyftes från deras axlar och de kunde bara vara (Ashworth & Baker, 2000; 

Ashworth, Nafisa & Corkery, 1996; McGrath et al., 2000; Pearson, 1988; Salin & Åstedt-

Kurki, 2007; Skilbeck, Payne, Ingleton, Nolan, Carey & Hanson, 2005; Strang, 2001; Strang, 

Koop & Peden, 2002).  

 

De beskrev att de hade tid att ta hand om sig själva då de kom ur vårdarvärlden. Detta gav 

dem möjlighet att återhämta sig och ladda batterierna, vilket var en nödvändighet för att 

kunna fortsätta med vården. Återhämtningen skedde på olika sätt men gemensamt var att de 

själva kunde stå i centrum för sin egentid (McGrath et al., 2000; Strang, 2000; Strang & 

Haughey, 1999; Strang & Neufeld, 1990; Weinland, 2009; Winslow, 2003). Närstående 

använde också en del av tiden till att ta igen hushållsarbete som de annars inte hann med när 

de har ansvaret för omvårdnaden. De upplevde att de hade mer kraft för de dagliga 

aktiviteterna, exempelvis att handla. Detta på grund av att tiden inte fanns för dessa sysslor 
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när de var vårdare åt den äldre, utan de kände en nödvändighet att ”passa på” och göra detta 

när den äldre var på avlastning (McGrath et al., 2000 ; Pearson, 1988 ; Strang, 2000). De fick 

tid att ta hand om sig själva och uppfylla egna behov (Ashworth & Baker, 2000; Ashworth et 

al., 1996; Pearson, 1988; Perry & Bontinen, 2001; Salin & Åstedt-Kurki, 2007; Skilbeck et 

al., 2005; Winslow, 2003), som att kunna vila och sova för att samla energi vilket annars var 

svårt i vårdarvärlden.(Ashworth & Baker, 2000; McGrath et al., 2000; Pearson, 1988; Perry & 

Bontinen, 2001; Salin & Åstedt-Kurki, 2007; Skilbeck et al., 2005; Strang et al., 2002; Strang 

& Neufeld, 1990; Winslow, 2003). Återhämtningen gav närstående en känsla av att vara 

uppfriskade och förnyade (Strang, 2000; Winslow, 2003). 

 

Närstående beskrev att den tid de fick för sig själva gjorde att de hade  möjlighet att engagera 

sig i relationer och aktiviteter som var meningsfulla, exempelvis att resa och att pyssla i 

trädgården (McGrath et al., 2000; Fjelltun, Henriksen, Norberg, Gilje & Normann, 2009; 

Pearson, 1988; Perry & Bontinen, 2001; Salin & Åstedt-Kurki, 2007; Strang, 2001; Strang & 

Haughey, 1998; Strang & Haughey, 1999; Winslow, 2003). De ägnade också tiden att 

underhålla och skapa relationer utanför vårdarvärlden. Detta för att egna relationer kom i 

andra hand i vårdarvärlden (Gilmour, 2002; Pearson, 1988; Perry & Bontinen, 2001; Skilbeck 

et al., 2005; Strang & Neufeld, 1990; Weinland, 2009). En studie (Ashworth & Baker, 2000) 

visade att avlastningen gav närstående en känsla av normalitet. Närstående beskrev dock att 

ha mer tid för sig själv innebar att de hade svårt att veta vad de skulle spendera den extra tiden 

på, vilket sågs som en negativ aspekt av att de helt plötsligt fick mer tid att lägga på sig själv 

(Fjelltun et al., 2009; Skilbeck et al., 2005).   

 

It enabled them to do things that most people take for granted ‘walking down 

the road’ or ‘talking to friends’, or simply ‘… to get some fresh air’. (Ashworth 

& Baker, 2000, s. 53) 

 

Närstående beskrev att de kunde släppa ansvaret för omvårdnaden under avlastningen (Perry 

& Bontinen, 2001; Strang & Haughey, 1998; Strang & Haughey, 1999). Detta gjorde att de 

närstående upplevde sig vara fria från att vara vårdare (Gilmour, 2002; McGrath et al., 2000; 

Strang, 2001; Strang & Haughey, 1998; Strang & Haughey, 1999; Strang & Neufeld, 1990). 

Att ha möjlighet att släppa ansvaret för vården värderades högt av närstående (Strang, 2001) 

och gav dem möjlighet att slippa vara oroliga för den äldre personen (Perry & Bontinen, 

2001; Strang, 2001; Strang & Haughey, 1998; Strang & Haughey, 1998).  
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I studier (Pearson, 1988; Perry & Bontinen, 2001; Salin & Åstedt-Kurki, 2007) beskrev 

närstående att avlastning var en nödvändighet som gav dem den energi de behövde för att 

hantera vårdarsituationen bättre och kunna fortsätta med omvårdnaden i hemmet (Ashworth & 

Baker, 2000; Fjelltun et al., 2009; Pearson, 1988; Skilbeck et al., 2005; Strang, 2000; Strang 

et al., 2002; Strang & Neufeld, 1990; Winslow, 2003;). Närstående upplevde även att 

avlastning förbättrde relationen till den äldre personen (Strang, 2000), samt underlättade 

vårdsituationen tillfälligt genom att de bland annat blir mer toleranta och har mer tålamod för 

den äldre personen. När den äldre åkte på avlastning kunde närstående andas och samla energi 

för att kunna fortsätta att ge en bra vård. De kom bort från alla krav och måsten och från en 

vårdanderoll i hemmet som kräver mycket och tar mycket energi. I avlastningen kunde de 

släppa kraven på sig själv och de upplevde att de istället får tillbaka energi. Denna 

energiladdning var ett måste för att kunna fortsätta med vården och kunna ge en bra vård 

genom ett ökat tålamod och uppskattning av den äldre (Ashworth & Baker, 2000; Perry & 

Bontinen, 2001; Strang, 2000; Strang et al., 2002; Strang & Haughey, 1998; Strang & 

Haughey, 1998). 

 

By the time she came back, I did feel a hundred percent better... my sense of 

humor had returned and I could handle and do things better. (Strang, 2000, s. 

13) 

 

 

Högre press på sig själv efter avlastningen 

Närstående beskrev att de efter användning av avlastning upplevde att återvändandet till 

vården i hemmet var pressen hårdare än innan och de var tvungna att återanpassa sig till 

världen av ansvar. Efter avlastningen kände upplevde de en period fri från ansvaret för den 

äldre personen och vid återvändandet såg de arbetsbördan med nya ögon .De upplevde 

arbetsbördan som tyngre efter att de upplevt en period av frihet. Det var som att få semester 

och sen gå tillbaka till stress och ansvar. De upplevde då vårdarrollen som tyngre. De 

upplevde också att den äldre personen saknat dem under tiden för avlastning. Detta gjorde att 

den äldre krävde mer uppmärksamhet och de närstående fick då mindre eget utrymme än de 

haft innan avlastningen. Detta innebar att de närstående upplevde att det inte var värt det att 

fara bort, tiden för återhämtning var inte värt det då de fick en hårdare vårdtyngd när de kom 

tillbaka (Chi & Wong, 1994; Strang, 2000). 
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One caregiver used stark and powerful phrases such as ”being back in prison” 

and the ”walls closing in” to describe how she felt after she came home from a 

wonderful respite weekend.(Strang, 2000, s. 13) 

 

 

Diskussion 

Denna uppsats syftade till att beskriva närståendes upplevelse av att vara avlastad när de 

vårdar en skör äldre person i hemmet. Analysen resulterade i fem kategorier: Ha svårt att 

släppa taget om den äldre, Ha en känsla av ensamhet, Känna skuld och vara rädd att få kritik, 

Behov av att vara fri och återhämta sig och Högre press på sig själv efter avlastningen. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att upplevelsen av att vara avlastad har både positiva 

och negativa aspekter, vilket ger en komplex upplevelse för de närstående. Det framkom att 

kvalitén på omvårdnaden under avlastning kunde ge upphov till oro och svårigheter att släppa 

taget om den äldre personen under avlastning. Detta gjorde att de närstående inte kunde 

slappna av och upplevde därför ingen lättnad av bördan från att vårda den äldre. I en studie 

(Worcester & Hedrick, 1997) om närstående som vårdar en äldre i hemmet beskriver 

närstående att deras tidigare relation till den äldre personen hjälper dem att ge individuell vård 

till den äldre. Detta innebar att närstående spenderade mycket tid på att hitta en institution för 

avlastning som kunde hjälpa den äldre på rätt sätt och kunde möta dennes individuella behov. 

Då detta tog mycket energi valde många att inte använda sig av avlastning. Heller och 

Solomon (2005) har utfört en studie av föräldrar vars barn var svårt sjuka och vårdades till 

och från på sjukhus. Föräldrarna i denna studie beskrev att de kände sig trygga med kvalitén 

på omvårdanden när de upplevde att personalen kände deras barn. De kände sig också 

tryggare med vården när det var samma personal som återkommande hade ansvaret för 

barnets omvårdnad. Föräldrarna upplevde då att personalen hade ett genuint intresse för att ge 

barnen så bra vård som möjligt i de individuella fallen. I denna litteraturstudie har liknande 

resultat framkommit och kan ge en förklaring till varför en del närstående upplevde det vara 

svårt att släppa taget under avlastningen. 

 

Denna studie ger inte en enkel, ensidig bild av upplevelsen av avlastning utan beskrev en 

upplevelse med flera aspekter med både upplevelser av frihet och samtidigt skuldkänslor. I en 

studie (Braithwaite, 1998) undersökte forskarna vad det fanns för orsaker att närstående i 

behov av avlastningsvård inte använde sig av den service som fanns att tillgå. Forskarna fann 
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ett samband mellan upplevelsen av avlastning och relationen mellan den äldre personen och 

dennes närstående. En bra relation till den äldre gör närstående mer motvilliga att acceptera 

vård. Samtidigt som närstående i en relation som var dålig och hade en historia av konflikter 

använde sig av avlastning i större utsträckning. Detta kan vara en anledning till att 

upplevelsen av avlastning varierar för de närstående som vårdar en äldre person i hemmet. 

Anledningar till att välja att vårda i hemmet kan vara flera, vilket beskrevs av kvinnor i en 

studie av Guberman, Maheu och Maillé (1992). Kvinnorna i studien vårdade en närstående i 

hemmet och kvinnorna varierade i ålder, social status och om de arbetade eller inte. De 

närstående var mentalt sjuka eller äldre personer. Studien syftade till att undersöka vilka 

faktorer som spelade in i beslutet att ta ansvar för omvårdnaden av en närstående i hemmet. 

Anledningar till att vårda i hemmet beskrevs av kvinnorna vara av kärlek, skuld eller 

skyldighet inom den sociala, politiska och ekonomiska kontexten som de befinner sig i. Olika 

anledningar till varför de vårdande kvinnorna anser att det är deras skyldighet att ta hand om 

personen som lever med sjukdom gör det därför svårt att släppa taget om vården och 

överlämna ansvaret till en institution.  

 

En annan orsak att närstående inte upplevde avlastningen som positiv var känslan av 

ensamhet som är ett fynd i denna litteraturstudie. De saknade den äldre personen när denne 

var borta, vilket framkommer i vårt resultat. Hemmet upplevdes som tomt och de närstående 

åkte och hälsade på den äldre. Homer och Gilleard (1994) har gjort liknande fynd i en 

kvantitativ studie av närstående och patienter som använde sig av avlastning över natten och 

jämförde patientens och närståendes välmående före och efter avlastningen. Närstående som 

använde avlastningsvård beskrev att de ofta hälsade på personen som lever med sjukdom för 

att de saknar den äldre under avlastningen. För många närstående kunde ensamheten bli 

dubbel av vården de ger i hemmet, detta eftersom de försakar deras egna behov och sociala 

relationer för att ha tid och ork för vården när de vårdar en äldre person i hemmet (DeAngelo, 

1988). När de då lämnade bort den äldre personen blev de ensamma för att deras vän var borta 

och de kanske inte hade kvar många sociala relationer utanför vården i hemmet på grund av 

den sociala isoleringen som skapdes av bördan av att vårda.  

 

I en studie (Heravi-Karimooi, Anoosheh, Foroughan, Taghi Sheykhi & Hajizadeh, 2010) 

utförd på äldre personer som lever ensamma, med make/maka eller med sina barn framkom 

att de äldre kände sig ensamma oavsett boendeform. De termer som framkom mest frekvent 

var avsaknad av intimitet och övergivenhet. Även de äldre personer som levde med familj 
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upplevde sig som frånskilda emotionellt från de yngre generationerna. De upplevde också en 

frånskildhet från sociala relationer utanför hemmet på grund av att det var svårt att ta sig ut i 

samhället. Detta kan öka förståelsen för resultatet i vår litteraturstudie där den närstående som 

vårdar i hemmet kände sig ensam när den äldre personen var på avlastning Detta är något som 

också framkommer även i en studie som är gjord på äldre personer som levde ensamma,  med 

andra i hemmet eller på äldreboende (Pettigrew & Roberts, 2008) där avsaknad av kontakt 

med andra personer ansågs vara den största anledningen till upplevelsen av ensamhet. I en 

studie (Tranvåg & Kristoffersen, 2008) av närstående som lever ihop med en person som har 

en bipolär sjukdom framkom att ensamhet uppkommer även när närstående inte är ensamma 

hemma. Närstående upplevde att det sociala nätverket krympte i och med sjukdomen och att 

personen som lever med sjukdomen inte var  samma sällskap som tidigare. Den närstående 

saknade någon att dela livet och tankarna med. Detta visar att den upplevda ensamheten är ett 

stort problem hos äldre personer samt personer som lever med en person med sjukdom i 

samhället. Denna ensamhet kunde då inte enbart bero inte bara på avlastning hos närstående. 

Men det kan tänkas att en upplevd ensamhet förstärks när det handlar om en äldre person som 

vårdar sin sköra maka/make och den sköra personen åker iväg.  

 

En annan betydande faktor som framkom i vårt resultat var rädsla för att få kritik från släkt 

och vänner för att de lämnade bort den äldre. De upplevde en känsla av misslyckande när de 

inte klarade av vården utan hjälp. En anledning till detta kunde vara att de kände skuld över 

att inte kunna göra tillräckligt för den äldre personen vid vården i hemmet. Denna upplevelse 

framkommer också i en studie av Andershed och Werkander Harstäde (2007). De intervjuade 

47 personer som vårdar en närstående i slutet av livet i hemmet. En av anledningarna till att 

närstående upplever skuld är för att de upplever att de inte kan göra tillräckligt mycket för 

personen som lever med sjukdom. Även Gonyea, Paris och de Saxe Zerden (2008) fann i en 

studie av kvinnor som vårdar sin mamma som lever med Alzheimer att närstående känner 

skuld i vården. Där beskrivs hur döttrarna gjorde allt som var möjligt för att vårda sina mödrar 

men kände samtidigt skuld. Döttrarna försökte leva upp till en outalad norm för vad som är 

god vård som de upplevde fanns i samhället. Detta medförde att döttrarna upplevde 

vårdanderollen som betungande och de kände skuld när de inte kunde nå upp till standarden 

vilket ledde till en frustration hos döttrarna. De upplevde att de inte kunde nå upp till denna 

sociala standard även om de gjort allt som var praktiskt möjligt för att ge en god vård. De 

kände alltså aldrig att de var nöjda med sitt vårdande, utan kände alltid skuld och strävade 

efter att ge bättre vård. 
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DeAngelo (1988) beskriver även i en studie att närstående som vårdar en person som lever 

med sjukdom i hemmet försöker nå upp till en viss kvalitet på vården som bestäms av 

outtalade, sociala normer. De närstående upplever att dessa sociala normer säger att de ska 

kunna klara sig själva och inte nyttja avlastningsvård eller andra hjälpmedel i sitt vårdande av 

den äldre personen. De närstående kände då skuldkänslor när de övervägde att skriva in den 

äldre på institution, eftersom att de då upplevde att de inte gav god vård. Detta kan vara en 

möjlig förklaring till att närstående i vår litteraturstudie upplever skuldkänslor vid 

användandet av avlastning. En studie (Beisecker, Wright, Kasal Chrisman & Ashwort, 1996) 

visar att den skuld som närstående känner vid hemsjukvård är något som påverkar närstående 

att inte använda avlastning från första början. Skuldkänslorna gjorde även att det var svårt att 

släppa taget om ansvaret för vården. Detta kan visa en aspekt av att avlastning ger negativa 

känslor som i sin tur kan leda till att användandet upphör eller inte sker lika frekvent. Detta 

eftersom avlastningen inte kopplas ihop med återhämtning och frihet utan istället med skuld 

vilket kanske inte ger närstående motivering till att använda avlastning, även om de är i behov 

av det.  

 

I resultatet av litteraturstudien  beskrev närstående att när avlastningen upplevdes vara bra 

kunde de vara mer självcentrerade i sina aktiviteter och utföra aktiviteter som ansågs vara 

meningsfulla samt bygga på de relationer som är betydelsefulla för dem. Det gav de 

närstående en möjlighet att återhämta sig och samla energi för att orka fortsätta vårda.  

En studie (Watts & Tietelman, 2005) beskriver att närstående använder tiden till aktiviteter 

som får dem att tänka på annat och som låter dem komma från vårdandet, vilket kan ge en 

återhämtning och ökad energi. Aktiviteterna varierar i längd, närstående beskriver att en kort 

period med pianospel eller lek med ett husdjur ger den paus som behövs för att orka med 

dagen. Även dessa kortare perioder av mentala pauser ger återhämtning. Huvudsaken är att 

aktiviteterna är något som ger energi, vila och återhämtning för individen, aktiviteterna 

varierar från person till person. Alla människor är olika i vad som de tycker om att syssla med 

och vad vi upplever ger en mentalpaus och energi. Gemensamt är att dessa aktiviteter kan inte 

genomföras av de närstående när de vårdar den äldre personen och är i vårdarvärlden. Vårt 

resultat visar att närstående upplevde att avlastning var som att komma ut ur vårdarvärlden 

och in i en egen personlig värld. Genom att komma ifrån vården kan alltså de närstående 

fokusera på sig själva och vara självcentrerade i sina aktiviteter.  
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Vårt resultat visar att det var viktigt för den närstående att få möjlighet att återhämta sig. Även 

Scharlach och Frenzel (1986) fann i en studie om avlastningsvård att den möjliggjorde att den 

närstående har ork att fortsätta vårda i hemmet längre. Detta genom att den närstående hade 

möjlighet att ta igen förlorad sömn och återhämta sig. Avlastningen hade också goda 

konsekvenser på relationen mellan den närstående och den äldre personen så att den 

förbättrades för majoriteten av användarna. Förbättringen kom sig av att den närstående fick 

vila upp sig och kände mindre irritation i vården. Marks (1988) visar att närstående som 

vårdar en äldre person i hemmet upplever minskad stress om de använder avlastningsvård 

jämfört med de närstående som inte gör det. Detta tydliggör vikten av att den som vårdar sin 

närstående i hemmet behöver möjlighet till kontinuerlig avlastning.  

 

Hur avlastningen upplevs kan bero på vad den närstående använder tiden till. Lund, Utz, 

Caserta och Wright (2009) undersökte vad närstående som vårdar en äldre person i hemmet 

gör under tiden den äldre är på dagcenter för vuxna. De fann att de närstående ville använda 

tiden till olika aktiviteter som de inte hann med när den äldre var hemma, till exempel att läsa 

och träffa vänner. Många av de närstående fann dock att tiden under avlastningen istället 

behövde spenderas på hemmet. Närstående som inte fick tid att spendera på aktiviteter som 

var meningsfulla var inte nöjda med avlastningen och angav fler depressiva symptom än de 

närstående som var nöjda med tiden från omvårdnaden. Detta visar på ett behov att komma 

från omvårdanden och ha tid för aktiviteter som är meningsfulla för den närstående för att 

minska de depressiva symptomen vilket kan sammanföras med resultatet i denna 

litteraturstudie. Avlastning ger närstående en möjlighet för den närstående att hålla sig frisk 

och stark nog att orka fortsätta med vården vilket ses i vårt resultat.  

 

I resultatet framkom att efter avlastningstiden upplevde närstående att det var svårt att komma 

tillbaka till vården av den äldre personen. Arbetsbördan sågs med nya ögon och upplevdes ha 

ökat. De beskrev känslan av att komma tillbaka som att komma tillbaka till ett fängelse. 

Närstående beskrev liknande fynd i en studie av Tietelman och Watts(2005) genom att den 

äldre personen hade ett stort behov att umgås och vara runt den närstående när denne kom 

hem från en resa. Detta upplevdes vara jobbigt för den närstående och denne ansåg att det inte 

var värt det att använda sig av avlastning igen. De närstående beskriver detta som ”the price 

you pay” för avlastningen. Att komma tillbaka till vården i hemmet kan ses som en negativ 

aspekt enligt en studie av Marks (1988). Närstående, som vårdar en äldre person i hemmet, 

beskrev att de är bundna vid hemmet eftersom den äldre behöver mycket övervakning. Denna 
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bundenhet känns som inspärrning där de anser sig ha  mer ansvar och mindre social kontakt 

och frihet. Likheter med detta finns i vårt resultat där närstående beskrev att komma ut ur 

vårdarvärlden är att få just en djup känsla av frihet och detta ger möjligheter till återhämtning, 

meningsfulla aktivitet och möjligheter till att bygga sociala relationer och få sina sociala 

behov tillfredsställda.  

 

 

Förslag på omvårdnadsinterventioner 

Stödprogram för närstående som vårdar en person i hemmet och använder avlastning  

Rollen som närståendevårdare av en äldre person i hemmet är en ofta betungande roll 

(Ducharme, LéVesque, Gendron & Legault, 2001). Avlastning kan användas för att lätta på 

denna börda (Sussman & Regehr, 2009), men som resultatet av denna litteraturstudie visar är 

detta något som kan upplevas både positivt och negativt av de närstående. Denna tvetydighet i 

upplevelsen av avlastningsvård är kopplat till en svårighet att släppa taget om omvårdnaden 

och skuldkänslor kopplade dels till kvalitén på vården de själva ger och dels för att använda 

avlastningsvård. Därför är det viktigt att stärka de närstående i deras vårdarroll för att de ska 

kunna släppa taget om omvårdnaden och komma från skuldkänslorna i användandet av 

avlastningsvård. Detta kan exempelvis göras genom ett grundligt ankomstsamtal inför 

avlastningen där närstående får beskriva hur omvårdnaden sköts i hemmet och om den äldre 

personens vanor och preferenser. Omvårdnaden på institutionen ska sedan sträva efter att 

sköta omvårdnaden på samma sätt och med samma kvalitet som i hemmet. Detta stärker 

närstående i sin vårdanderoll och försäkrar dem om att kvalitén på vården håller bra standard 

(Ducharme et al., 2001).  

 

Ofta kan närstående ses som medarbetare eller resurser för sjukvården när en äldre person 

vårdas på institution av något slag, men i stället ska den närstående ses som en medpatient 

som också behöver vård och stöd i processen av vårdandet av den äldre personen (Ducharme 

et al., 2001). Ducharme et al. (2001) beskriver att stödgrupper kan vara ett effektivt sätt att 

stödja den närstående i sin vårdarroll. I dessa stödgrupper kan de närstående öka sitt 

välmående genom minskad stress och känna trygghet i sin vårdarroll genom olika workshops 

med samtal, rollspel, information, gruppövningar och diskussioner omkring att vara vårdare. 

Ducharme et al., 2001 beskriver att dessa stödgrupper hölls på institutionen, en gång i veckan, 

av en sjuksköterska. De närstående fick där stöd att vara medveten om betydelsen av att ta 

hand om sig själv, känna sina egna styrkor och kapaciteter, bli medveten om sitt eget sociala 
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nätverk, känna trygghet i att ställa krav på institutionen och hantera förluster i vården av den 

äldre; som funktionsförändringar och senare även döden av den äldre personen. På detta sätt 

kan närstående få stöd när den äldre befinner sig på institution för avlastning. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie har en kvalitativ metod använts, det är en metod som används för att undersöka 

och beskriva den subjektiva upplevelsen av ett fenomen (Polit & Beck, 2008, s.17). Inom den 

kvalitativa metoden finns flera komponenter som används för att styrka trovärdighet i 

forskningen, dessa är; tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet, överförbarhet och autentisk 

(Polit & Beck, 2008, s. 539). Genom dessa begrepp kan vår studie diskuteras utifrån 

begreppet trovärdighet.  

 

Tillförlitligheten är det övergripande målet för den kvalitativa forskningen och innebär att 

datan och tolkningen är sann. Detta har uppnåtts i denna studie genom ett vetenskapligt 

förfarande, med oberoende kvalitetsgranskningar gjort av två granskare, för att bibehålla en 

trovärdig process (Polit & Beck, 2008, s. 539). Svagheten i vår tillförlitlighet är att vi har 

använt vetenskapliga artiklar av alla kvalitetsgrader men tillförlitligheten är samtidigt hög 

eftersom endast en artikel av låg kvalitet är inkluderad (se tabell 2). I denna studie har 

litteratursökningen tydligt redovisats sökningar (se tabell 1) och urval av artiklar (se tabell 2) 

för att stärka trovärdigheten. En ytterligare faktor för tillförlitligheten är att handledare och 

studenter har granskat metod och dokumentation genom hela arbetsprocessen. 

 

Pålitligheten i denna studie har uppnåtts genom att sammanställa resultat av tidigare 

genomförda vetenskapliga studier genom en vetenskaplig metod som redovisas i metoddelen. 

Genom att vi redovisat tillvägagångssättet i studien kan den upprepas av andra med liknande 

resultat som det som presenterats här. (Polit & Beck, 2008, s. 539). 

 

Denna studie har hög bekräftbarhet eftersom analysen av datan är objektivt gjord med en 

kvalitativ manifest ansats. Bekräftbarhet har uppnåtts i litteraturstudien genom att analysen 

har gjorts textnära och resultatet inte tolkats av forskarna. Detta har genomförts genom att 

flera gånger gå tillbaka till orginalkällan för att se att nyanser och meningar inte förloras vid 

analyserandet av datan.  Det viktiga är att den redovisade datan faktiskt speglar deltagarnas 

upplevelser och åsikter och inte innehåller tolkningar av forskarna (Polit & Beck, 2008, s. 

539). I denna studie stärks bekräftbarheten, och därmed också trovärdigheten, av en kvalitativ 
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innehållsanalys med manifest ansats. Med en manifest ansats analyseras bara det som faktiskt 

sägs i datan, utan tolkningar av underliggande meningar. Motsatsen är en latent ansats där 

forskaren tolkar underliggande meningar i datan (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Överförbarhet i en kvalitativ studie innebär att resultatet kan överföras på andra grupper och 

kontexter. Anledningen till detta är att populationen i en kvalitativ studie är liten vilket 

medför att resultatet ofta inte kan anses vara generellt för alla personer i samma situation men 

ska kunna ge en uppfattning av vad en person upplever i en liknande situation. Detta är något 

som bedöms av den som läser forskningen genom att bedömning av den, av forskarna, 

redogjorda kontexten (Polit & Beck, 2008, s. 539). I denna studie är kontexten hos deltagarna 

tydligt beskriven för att öka möjligheten till överförbarhet.  

 

Att studien är autentiskt är en grund för en bra trovärdighet, med detta menas att studien 

förmedlar deltagarnas liv som de faktiskt lever med dess komplexitet. Detta uppnås i denna 

studie genom att redogöra för närståendes alla känslor och upplevelser som framkommit i de 

studier som har analyserats för att skapa djup och en god förståelse för ämnet (jfr. Polit & 

Beck, 2008, s. 540). 

 

Trovärdighet uppnås genom att flera databaser är nyttjade för att hitta en bred bas av 

orginalkällor (Polit & Beck, 2008, s. 543). Vi använde oss av fem databaser. Den 

systematiska sökningen gav lite data och detta kan påverka trovärdigheten negativt, eftersom 

materialet är tunt. Men samtidigt var det tillräckligt för att skapa tydliga kategorier och en 

nyanserad beskrivning av de närståendes upplevelser. En annan faktor som kan minska 

trovärdigheten är att flera artiklar av samma författare använts, vilket kan betyda att samma 

population och svar har använts vid flera studier. För att få ihop tillräckligt med data till 

analysen valde vi att ta med alla artiklar som svarade mot syftet trots detta vilket kan vara en 

brist i studien.  

Analysen gjordes, som tidigare nämnts, genom en kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Innehållsanalysen är gjord av två granskare och med flera steg, med återkoppling till 

tidigare steg, med kontroller av innebörden i textenheterna mot orginalkällorna. Detta är 

viktigt för att skapa en trovärdig analys utan egna tolkningar. Genom att denna studie är 

genomförd av två granskare ökar trovärdigheten, eftersom två oberoende individer går 

igenom kategoriseringen (jfr Downe-Wamboldt, 1992). 
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Slutsats 

Närstående som vårdar en person i hemmet, som lever med sjukdom, möter ofta vårdpersonal 

på olika sätt. Vården har ett ansvar att ge stöd till den närstående. Denna litteraturstudie av 

närståendes upplevelse av att nyttja avlastningsvård när de vårdar en äldre person i hemmet 

visar ett tvetydigt resultat. Resultatet visar att avlastning är en komplex upplevelse. 

Avlastning kan ses som en nödvändighet för den närstående att komma ut ur vårdarvärlden 

och in i sin egenvärld för att få möjlighet att återhämta sig. Samtidigt är nyttjandet av 

avlastningsvård något som kan ge upphov till skuldkänslor och ångest hos den som vårdar i 

hemmet. Detta är viktigt att vara medveten om för att kunna hjälpa och stödja de närstående 

vid avlastningsvård. Därför behöver stödprogram för närstående som vårdar äldre personer i 

hemmet utvecklas, för att ge stöd och avlastning till närstående som ger vård till äldre 

personer i hemmet. Detta är viktigt i den kliniska vården för alla som hjälper närstående och 

de äldre som befinner sig i en hemsituation att känna till dess komplexitet. Detta för at kunna 

sätta sig in i deras situation, stödja dem och ge dem den bästa möjliga vård. Det är framförallt 

viktigt att vara medveten om att avlastning inte enbart är positivt för de närstående. 

Stödprogrammen kan dels vara stora och välutvecklade men samtidigt kan de också vara små 

insatser som visar de närstående deras betydelse för den äldre personen samt att de har rätt till 

avlastning.  

 

Det finns lite färsk forskning om hur närstående upplever avlastning. Det är ett viktigt ämne 

som behöver mer forskning för att komma fram till en bra metod att stödja närstående i 

avlastningssituationen. Ett bra stöd är viktigt vid avlastning för att närstående ska kunna 

släppa taget om ansvaret och kunna utnyttja tiden för avlastning maximalt för att få energin 

för att orka  att fortsätta vårda sin äldre närstående i hemmet 
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