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Abstrakt                                         
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelse av 
professionellt stöd vid palliativ vård i hemmet. Studien är baserad på tretton 
vetenskapliga artiklar som är analyserade med en kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fyra kategorier: att vården är tillgänglig, att ha delat ansvar, att 
bli respekterad och känna sig delaktig och att få information och förstå. Resultatet 
visar att det finns ett stort behov av professionellt stöd för att de närstående ska kunna 
hantera situationen. Att få information på flera olika sätt var viktigt  för att kunna 
hantera situationen på ett bra sätt och minskade rädslan att vårda den anhörige. De 
närstående ville ha information om sjukdomsförloppet, hur de skulle vårda och olika 
typer av hjälp som går att få i hemmet. För att få kunskap ställde de frågor och var 
närvarande när professionella utförde olika vårduppgifter. Det var viktigt för 
närstående att bli respekterad och att känna sig som en del av vården. De närstående 
kände sig delaktig när ansvaret delades med kompetens personal. Det fanns ett behov 
av att vara för sig själv och de närstående uppskattade då vården var tillgänglig, vilket 
innebar att sjukvården fanns tillhands dygnet runt och att det fanns kontinuitet i mötet 
med vårdpersonalen. I diskussionen diskuteras upplevelsen och behovet av 
professionellt stöd även hos närstående i andra situationer än vid palliativ vård i 
hemmet. Det är viktigt att professionella visar respekt och är tillgängliga.  
 
Nyckelord: palliativ vård, hemmet, upplevelse, närstående, kvalitativ innehållsanalys, 
litteraturstudie, behov, professionellt stöd, information, respekt, delaktighet, 
tillgänglighet och delat ansvar.   

 



 

 

3
Vård av gamla och sjuka har historiskt sett varit familjens ansvar, men har i modern tid övergått i att 

kommun och landsting står för de vårdande insatserna. Trots detta spelar hemsjukvården idag en stor roll. 

Hemsjukvård i Sverige idag definieras som sjukvård utförd i hemmet med hjälp av närstående och 

professionellt stöd från primärvård, medan hemsjukvård internationellt sett kan innebära att närstående 

sköter all vård, utan något som helst professionellt stöd (Beck-Friis, 2004, s.198) 

 

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård i livets slutskede och det avser hela människan och dess 

närstående. Den palliativa vården innebär vård på alla plan såväl fysiskt, psykiskt som andligt. Det är vik-

tigt att den sjuke och dess närstående får stöd och hjälp att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut 

och att de närstående får hjälp i sitt sorgearbete när de förlorat en anhörig (SOU 2001:6, s. 54-55). 

 

I en studie av Georges, Grypdonck och De Casterle (2002) beskrivs två sätt att som sjuksköterska 

förhålla sig till personer som vårdas palliativt. Det ena sättet, vilket är vanligast, är att lägga stor fokus 

och vikt vid att identifiera problem och behov hos dessa personer och på ett professionellt sätt utföra 

omvårdnadshandlingar, dessa sjuksköterskor undviker att skapa en känslomässig relation till personen. 

Sjuksköterskorna menar att personer som vårdas i hemmet har stort behov av en teknisk kompetent 

sjuksköterska. Dessa sjuksköterskor har ett stort engagemang i att förbättra situationen för dessa 

personer genom att lösa eller minska deras problem, och när de inte finner en lösning på uppkomna 

problem känner de sig maktlösa och tycker sig inte ha uppnått något meningsfullt för den sjuke. För att 

inte sjuksköterskorna ska överväldigas av känslor distanserar de sig från situationen genom att 

koncentrera sig på att utföra sina arbetsuppgifter och att behandla direkta symtom.  

 

Det andra sättet innebär att sjuksköterskorna lägger fokus på personen och dess upplevelser. För dessa 

sjuksköterskor är det viktigt att vara lyhörda inför personens behov och att anpassa sig till den 

uppkomna situationen. Sjuksköterskorna försöker sätta egna bekymmer åt sidan för att kunna hantera 

sina känslor. Vissa sjuksköterskor möter dessa personers känslor med ödmjukhet för att förstå vad de 

upplever och varför de reagerar som de gör, sjuksköterskorna försöker leva sig in i och förstå personens 

situation. Genom att vara ödmjuk inför personens upplevelser blir kontakten mer personlig och kan 

därmed finna en lösning på olika problem. Att verkligen vara närvarande hos personen ökar 

sjuksköterskorna förståelse för personens problem och behov. För att finna lösningar på de problem som 

sjuksköterskorna stöter på använder de sig av självreflektion. Det hjälper dem i strävandet efter att 

fokusera på personen och förbättra deras roll som vårdare. Dessa sjuksköterskor försöker inte undvika 

svåra situationer som de utsätts för, utan försöker istället se realistisk på olika situationer som 
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exempelvis att smärta inte alltid kan behandlas tillfredsställande med läkemedel (Georges, Grypdonck 

& De Casterle, 2002).       

 

I SOU 2001:6 beskrivs döden, när det gäller svenska förhållanden, som en del av livet och den som står 

i begrepp att lämna det borde få samma uppmärksamhet och kärleksfulla vård som de som föds ( s.37). 

För personen som vårdas i hemmet är det tillfredsställande att vara i sitt eget hem och det är även av stor 

vikt för familjen. Att vårdas i hemmet innebär bland annat att kunna träffa sin familj och sina vänner, att 

ha privat egendom i sin närhet, exempelvis fotografier, samt att känslan av ensamhet inte blir så 

uppenbar. Att vara tillsammans anses vara det viktigaste för den anhörige då det skapar en känsla av sä-

kerhet, en känsla av att vara älskad och behövd. Genom att bo hemma kan den anhörige behålla en del 

av sitt oberoende trots förändringar i det dagliga livet. Att vårda en anhörig är för närstående en 

belastning p.g.a. ökat ansvar (Appelin & Berterö, 2004). Enligt utredningen ska det finnas en bra 

kommunikation mellan vårdlag och patient/anhörig,  också inom vårdlaget. Det ska även finnas stöd 

tillgängligt för närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. Detta för att en palliativ vård ska kunna 

förverkligas (s.37). I rapporten beskrivs patienten och den närstående som en enhet och det är viktigt att 

de närstående får stöd och information så att de känner sig delaktiga i vården, detta kan underlätta stödet 

till den sjuke men även ha stor betydelse för den närstående i det kommande  sorgearbetet och fortsatta 

hälsa (s. 38). 

 

Mok och Chiu (2004) skriver att det är av största vikt att sjuksköterskan innehar empati och viljan att 

stödja, för att därigenom lägga grunden för goda relationer. Den centrala tanken i omvårdnad är viljan 

att sätta sig in i den sjuke personens behov och se denne som individ med egna känslor och tankar. Det 

är betydelsefullt att försöka bibehålla dennes värdighet och att vara lyhörd för den sjukes sårbarhet, samt 

att alltid placera denne i centrum. Det får aldrig finnas en ovilja att hjälpa den sjuke i en utsatt situation, 

trots att det kräver både ork och tid. 

 

Palliativ vård i hemmet har idag ökat avsevärt, ökningen kommer förmodligen att fortsätta för att 

minska kostnaderna för sjukvården. Det är därför viktigt att man tar hänsyn till familjer som vårdar sina 

anhöriga i hemmet och ser vilket betydande ansvar man lägger på dem. Det har gjorts många 

undersökningar som visar att familjen drabbas hårt känslomässigt, fysiskt och ekonomiskt, men de blir 

också väldigt isolerade. Undersökningarna har speciellt visat att de som vårdar sina anhöriga i hemmet 

upplever en försämring i sin fysiska hälsa och livskvalitet. Det finns studier som visar att personer som 

vårdats hemma de sista månaderna i sitt liv läggs in på sjukhus de sista dagarna i livet, på grund av att 
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närstående inte känner sig tillfredsställda med det stöd dom fått rent medicinskt, känslomässigt men 

också på grund av utmattning/trötthet (Ferrario-Rossi, Cardillo, Vicario, Balzarina & Zotti, 2004). 

 

I detta arbete är stöd ett professionellt stöd och innebär sjukvårdsutbildad personal. Anhörig är en person 

som vårdas i hemmet av en familjemedlem och eller närstående. Närstående är en person som har en 

nära relation till personen som vårdas i hemmet. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva 

närståendes upplevelse av professionellt stöd vid palliativ vård i hemmet. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Vi började vårt arbete med att göra en litteratursökning. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes via 

databaserna Academic Search, CINAHL, MEDLINE och PsycInfo. Dessa databaser innehöll 

vetenskapliga artiklar. CINAHL, MEDLINE och PsycInfo anses vara de viktigaste när det gäller 

omvårdnadsforskningen. Vissa artiklar kunde skrivas ut i fulltext, medan andra artiklar endast 

presenterades med abstrakt och måste då beställas via biblioteket jfr. (Polit & Beck, 2004, s. 84-88 ). 

 

Sökorden som kombinerades första gången var experience, support och next of kin, samt ämnesordet 

palliative care. Detta resulterade i inga träffar. Andra och tredje sökningen bytte vi ut next of kin mot 

significant other och family members och fick inte heller då några träffar. Den första träffen fick vi när 

vi sökte på ovan nämna sökord, samt ämnesorden palliative care och caregiver support. Denna sökning 

resulterade i 6 träffar och vi valde de artiklar som motsvarade vårt syfte. Vi gjorde inte några 

tidsmässiga begränsningar, eftersom ämnet inte var så utforskat. Vidare kombinerade vi sökorden ovan 

och lade till sökordet home. Med olika kombinationer av ämnes- och sökord på de olika databasarna, 

samt genom att titta i referenslistan på redan funna artiklar fick vi fram 13 vetenskapliga artiklar som 

motsvarade vårt syfte (Tabell 1).  

 

När vi hittade det antal artiklar som behövdes för att göra en så bra analys som möjligt numrerade vi 

dessa för att underlätta vårt fortsatta arbete. Ur de vetenskapliga artiklarna tog vi textenheter som 

motsvarade vårat syfte. Först översattes textenheterna från engelska till svenska. För att inte tappa 

essensen i textenheterna var vi textnära när vi översatte dessa. Därefter kondenserade vi de översatta 

textenheterna och vi var nogranna med att behålla kärnan i varje textenhet. I samband med 

kondenseringen kodade vi textenheterna så att vi lättare kunde kontrollera att vi inte avvek från syftet 
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och artiklarnas innehåll. Efter detta fördes de kondenserade textenheterna med liknanade budskap ihop 

i kategorier. Dessa kategorier fördes sedan samman i tre steg tills vi kom fram till ett resultat av fyra 

rena kategorier. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är en kategori en grupp som har en gemensam 

innebörd och kategoriseringen är själva kärnan i kvalitativ innehållsanalys. Viktigt är att kontrollera 

studiernas validitet. Slutligen kontrollerades grundtexterna mot de olika kategorinamnen, för att försäkra 

att syftet och originalmaterialet motsvarades (Burnard, 1991). Artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

William och Stoltz (2002, s. 89) modell. Syftet med den är att undersöka studiers vetenskapliga kvalitet 

genom att bland annat granska urvalsförfarandet, undersökningsgruppens storlek, vilka verktyg som 

använts och studiens resultatmått, samt resultates begriplighet och datamättnad. Granskningen redovisas 

i tabellform enligt (Willman & Stoltz, 2002, s. 79). (Tabell 1).  

 

Analys  

Litteraturstudien bygger på analys av utvalda vetenskapliga artiklar, som handlar om närståendes 

upplevelse av professionellt stöd vid palliativ vård i hemmet. Den analysmetod som vi använt är 

inspirerad av en beskrivning för manifest innehållsanalys framställd av Burnard (1991). En 

innehållsanalys kan vara uppbyggd på ett latent och/eller ett manifest sätt. Manifest innehållsanalys 

belyser det exakta som framkommit under forskningen, exempelvis teman och ord, medan den latenta 

lyfter fram det underliggande budskapet i texten, det som sagts utan ord (Downe- Wamboldt, 1992). 

 

 

Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 13)   

Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Aldred , Gott & 
Gariballa, 2005 

kvalitativ 10 närstående 
6 kvinnor 
4 män 

Temaanalys 
Intervjuer 

Både närstående 
och den sjuke 
kände sig 
isolerade pga brist 
på professionellt 
stöd, osäkerhet om 
diagnosen och oro 
om framtiden. 
 

Hög 

Bergs, 2002 kvalitativ 6 kvinnor Fenomenologisk 
metod 
Intervjuer 

Kvinnorna var 
missnöjda över att 
de fick för lite 
stöd och ingen tid 
för rekreation. å 
 

Hög 
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Forts. Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 13) 

Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Brobäck & 
Berterö, 2003 

Kvalitativ 6 närstående 
4 kvinnor 
2 män 

Fenomenologisk  
metod 
Intervjuer 

Närståendes 
upplevelser av 
palliativ vård är 
känslan av 
otillräcklighet, att 
vilja ha mer 
information, att 
vilja bli sedd som 
delaktig i vården  

Medel 

Hudson et al, 
2002 

kvalitativ 8 närstående 
3 män  
5 kvinnor 

Fenomenologisk 
metod 
Intervjuer 

De närstående var 
oförberedda på sin 
roll och de ville ha 
mer stöd från 
professionella 
 

Medel 

Milberg & 
Strang, 2003 

Kvalitativ 19 närstående 
10 kvinnor 
9 män 

Hermeneutisk metod 
Semistrukturerade 
intervjuer 

Öppen 
information, 
symbolisk 
information 
grundläggande 
livsantagande och 
tidigare kunskap 
underättade 
förståelsen. Att få 
stöd, att ha 
kompetens och 
tillgänglighet 
bidrog till att man 
klarade av 
situationen  
 

Hög 

Mok et al., 
2003 

Kvalitativ 24 Närstående 
21 kvinnor  
3 män 

Grounded theory 
Semistrukturerade in-
tervjuer 

De närstående 
tycker att deras 
arbete är viktigt 
och meningsfullt. 
Informationen bör 
vara individuellt 
anpassad.  
 
 

Hög 

Payne, Smith & 
Dean, 1999 

kvalitativ 
kvantitativ 

39 deltagare 
15 män 
24 kvinnor 

Fenomenologisk 
metod  
Semistrukturerade 
Intervjuer och två 
standardiserade 
frågeformulär 
 

Deltagarna kände 
sig isolerade, 
känslomässigt 
oroade och  fick 
begränsat stöd. 
Yngre 
närståendeoch 
kvinnor hade 
svårare att hantera 
stressen som det 
innebar att vårda 
anhörig i hemmet.  

Medel 
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Forts. Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 13) 

Författare, 
år 

Typ av 
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
datainsamling 

Huvudfynd Kvalitet 

Proot et al. 
2003 

Kvalitativ 13 familjemedl 
11 kvinnor  
2 män 

Grounded Theory 
Intervjuer 

Närståendes behov 
av olika typer av 
stöd vid vård i 
hemmet är 
avgörande för om 
de ska orka eller ej
 

Hög 

Rose, 1998 Kvalitativ 11 familjer 
15 närstående 
 

Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
Intervjuer 

Att vårda en 
anhörig är 
tidskrävande, det 
är svårt att planera 
sin tid effektivt 

Medel 

Rose, 1999 Kvalitativ 21 familjer Fenomenologisk  
metod 
Intervjuer 

Informationen bör 
vara individuellt 
anpassad till varje 
familj och vara 
relaterad till 
sjukdomen och 
prognosen 
 

Medel 

Spirig, 2002 Kvalitativ 11 familjer 
12 kvinnor 
5 män 

Hermeneutisk metod 
Intervjuer 

Att 
familjesituationen  
förändrades, de 
närstående fick 
lite stöd från 
sjukvården  

Hög 

Stajduhar & 
Davies, 1998 

Kvalitativ 7 Närstående 
4 partners 
2 föräldrar 
1 syskon 

Grounded theory 
Intervjuer 

Att vårda patienter 
med HIV/AIDS 
gav en känsla av 
stolthet och  det 
var berikande, 
men gav det också 
upphov till  ilska 
och  besvikelse.  
 

Hög 

Wennman- Lar-
sen & Tishel-
man, 2002 

Kvalitativ 11 
familjemedl. 
4 män  
7 kvinnor 

Jämförande analys 
Intervjuer 

De närstående 
beskrev sig själv 
som ansvariga för 
vården , de hade 
små förväntningar 
på stöd efter 
patientens död, 
professionellt stöd 
var främst 
patientrelaterat  

Medel 

 

Resultat 

Analysen av artiklarna utmynnade i 4 kategorier som visas i tabell 2. Nedan presenteras kategorierna 

(tabell 2) och styrks med citat från artiklar som ingår i analysen.  
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Tabell 2 Översikt av kategorier (n= 4) 

Kategorier 

Betydelsen av att vården är tillgänglig 

Att hantera situationen genom delat ansvar 

Att bli respekterad och känna sig delaktig 

Att få information och förstå 

 

Betydelsen av att vården är tillgänglig 

I studier av Milberg och Strang (2003) menade närstående att tillgänglighet i vården innebar att 

sjukvården fanns tillhands dygnet runt, att de professionella kom på utsatta tider, att de accepterade även 

små bagateller och att de var lättåtkomliga via telefon eller hembesök. Närstående kände stöd när vården 

var tillgänglig, vårdandet kändes meningsfullt och de behövde inte vara oroliga och känslan av isolering 

minskade (Bergs, 2002; Milberg & Strang, 2003; Payne, Smith & Dean, 1999;  Stadjuhar & Davies, 

1998 & Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

 

Easy and prompt access to health care services greatly assisted caregivers in 
their works (Stajduhar & Davies, 1998, s. 19). 

 

Att de professionella erbjöd hjälp var av stor vikt för de närstående, de kände sig nöjda, deras 

arbetsbörda lättade och de kunde fortsätta med sina aktiviteter (Mok et al., 2003; Proot et al., 2003; 

Rose, 1999; Stajduhar & Davies, 1998). I flera studier av Aldred, Gott och Gariballa (2005), Brobäck 

och Berterö (2003),  Proot et al. (2003), Rose (1999) och  Stajduhar och Davies (1998)  beskrevs att de 

närstående tyckte att stödet från sjukvården var svagt, de upplevde att de professionella hade ont om tid 

och detta ledde till att de närstående kände sig isolerade, misströstade, ensamma och rädda för att ses 

som krävande.  

 

What was especially important was that he did not impart the news and then 
depart, but stayed to offer them support  (Rose, 1999, s. 85). 
 
 
They emphazised the need for increased support from the health care system 
(Bergs, 2002, s.619). 
 
 

Närstående accepterade inte erbjuden professionell hjälp eftersom det var tidskrävande och de menade 
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att de hade vänner och familj att prata med om de så önskade (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; 

Brobäck & Berterö, 2003). 

 

Some people said that they had been offered some type of formalized profes-
sional contact for talking about their feelings in different forms but that they 
had not accepted the offer. (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002,s.243). 

 

Att hantera situationen genom delat ansvar 

I Millberg och Strang (2003) framkom det att närstående upplevde att de kunde hantera situationen i 

större utsträckning när ansvaret för den anhörige delades och när de kände att de professionella var 

kompetenta. I flera studier framkom det att de närstående behövde egen tid för att återhämta sig, återfå 

styrka och känsla av tillräcklighet (Brobäck & Berterö, 2003; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; 

Rose, 1998; Bergs, 2002). 

 

The informal carer felt relieved when the responsibility was shared, and this 
made the situation more manageable (Milberg & Strang, 2003, s. 612). 

 

To be able to manage this caring at home, the next of kin needs a break now 
and then, in order to regain strength and feelings of sufficiency (Brobäck & 
Berterö, 2003, s. 344). 

 

Närstående upplevde att det ställdes höga krav på dem och att stödet från de professionella var riktat till 

den sjuke (Brobäck & Berterö, 2003; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Milberg & Strang, 2003). 

Rose (1999) och Hudson et al. (2002) beskrev i sina studier att närstående ville bestämma vilken 

information som skulle förmedlas till den anhörige och  att detta var svårt. Närstående beskrev att de 

upplevde att de förväntades ansvara och att de ansvarade över vården (Brobäck & Berterö, 2003; Hud-

son et al., 2002; Rose, 1998; Spirig, 2002; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002), för en del berodde 

detta på den kultur de levde i.  

 
The next of kin lives in a reality which is full of demands from different areas 
(�) demands from the professionals carers (Brobäck & Berterö, 2003, s. 
344). 

 

Some of them staded that they carried the whole responsibility (Brobäck & 
Berterö, 2003, s. 343). 
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Enligt Wennman-Larsen och Tishelman (2002) och  Brobäck och Berterö (2003) förväntade sig en 

del närstående lite eller ingen hjälp från de professionella och några blev positivt överraskade när de 

upptäckte vilket stort stöd de fick från de professionella. 

 

Att bli respekterad och känna sig delaktig 

I flera studier av Brobäck och Berterö (2003), Mok et al. (2003), Proot et al. (2003), Rose (1998) och 

Stajduhar och Davies (1998) framkom att de närstående kände stort stöd och hade en god relation till de 

professionella och att deras självkänsla stärktes när de kände sig delaktiga i vården. När de 

professionella hade förståelse och gav lämpligt stöd  kände de närstående att de kunde hantera 

situationen och planera vården. Samhörigheten närstående kände till professionella innebar självtillit 

eller tilltit till andra och ledde till att de närstående inte var ensamma (Milberg & Strang, 2003; Rose, 

1998).   

This encounter was followed up by repeated visits from the district nurse, which 
ensured that the couple was not left alone to deal vith any problems or recrimi-
nations which might ensue (Rose, 1998, s.85). 

 

Emotionellt stöd innebar att professionella respekterade närståendes val om sitt engagemang i vården av 

den anhörige, att bli bekräftade och någon som lyssnade. Att få emotionellt stöd hjälpte de närstående att 

hantera det dagliga livet (Proot et al., 2003). Att få försäkrat för sig att ens anhörig inte behövde lida och 

att de inte skulle lämnas ensam skapade en känsla av lättnad (Rose, 1999). De som kände meningsfullt 

stöd hade lättare att acceptera ett liv utan sin älskade (Stajduhar & Davies, 1998). 

 

Emotional support concerns support in keeping control, in continuing one�s 
own activities and social contacts, and in maintaining (realistic) hope (Proot 
et al., 2003, s.119). 

 

I flera studier förklarar närstående att de kände säkerhet då professionella kontinuerligt kom på besök, när 

tillfälle gavs att diskutera, ställa frågor om diverse problem och funderingar det hjälpe dem att klara av 

sin situation (Payne et al., 1999; Rose, 1998; Rose, 1999). I studien av Brobäck och Berterö (2003) 

beskriver närstående att det är mycket folk i deras hem och att de saknar kontinuitet i vårdpersonalen. 

 
Uncertainty about managing the patient�s disease is difficult to cope with and 
carers clutch on to visits of professionals to help them cope (Rose, 1998, s. 
346). 

 

I en studie av Rose (1998) berättade närstående att de inte blev respekterade, kände sig värdelösa när de 
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professionella uteblev från eller inte kom i tid till förbestämda möten. Stressen ökade och närstående 

kände osäkerhet och resulterade i att de inte använde sin tid som vårdare så effektivt som möjligt. I 

studierna av Stajduhar och Davies (1998) och Brobäck och Berterö (2003) beskrev närstående att 

professionella inte tog notis om deras åsikt och ingen frågade dem hur de mådde. I en studie av Rose 

(1998) berättade en kvinna att hon inte kände sig hjälpt p.g.a. att de professionella såg henne som stark 

och hårdhudad. 

 
Keeping to time, or at least informing the person that an appointment cannot 
be kept, is simply a common courtesy (Rose, 1998, s. 346). 

 

The next of kin often express this feeling of being an outsider: they are quite 
lonely as a carer and they experience that nobody has cocerns about them 
(Brobäck & Berterö, 2003, s. 343). 

 

Författarna Proot et al. (2003) och Rose (1998) tar upp att närstående uppskattade när de inkluderades i 

vården av den anhörige.  Aldred et al., Gott och Gariballa (2005), Brobäck och Berterö (2003), Rose 

(1998), Spirig, (2002) och Stajduhar och Davies (1998) skriver att närstående upplever att det är dåligt 

samarbete mellan olika sjukvårdsinrättningar och att det är svårt att skapa samarbete med och mellan 

sjukvården, om det fanns flera aktör så visste inte de närstående vart de skulle vända sig om de stötte på 

problem. 

Creating interaction with health care providers seemed difficult for families 
(Spirig, 2002, s. 1333). 
 

 

 

Närstående hade ofta svårt att berätta för de professionella om sina behov, eftersom de inte trodde att det 

skulle accepteras eller tas på allvar. De närstående var också rädd att ställa frågor till ansvarig läkare och 

därmed uppfattas som orolig och att det skulle resultera i sjukhusinläggning (Aldred et al., 2005; 

Brobäck & Berterö, 2003). 

 
It therefore becomes more difficult for them to manage the situation if pro-
fessionals actually increase the uncertainty through unreliability (Rose, 
1998, s. 346). 

 

Att få information och förstå 

I studier av Brobäck och Berterö (2003), Mok et al., (2003) och Proot et al. (2003) beskrevs att de 

närstående kände säkerhet i vården av den anhörige när de fick information från professionella vårdare. 
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Gemensam information underlättade hanterbarheten, minskade rädsla och ensamhet (Milberg & 

Strang, 2003; Proot et al., 2003). I studien av Hudson et al. (2002) berättade närstående att det var 

viktigt att informationen var tillgänglig och att det inte enbart behövde vara muntligt utan kunde även 

ske via video, ljudband eller skrivet.  

 

I Rose (1999) uppskattade de närstående att professionella höll dem informerade. Det framkom i flera av 

studierna att de närstående var tvungna att vara aktiva i sitt informationssökande. Genom att vara 

närvarande och lyssna när de professionella vårdarna kom på besök fick de information som gav 

kunskap och förståelse (Spirig, 2002; Milberg & Strang, 2003; Brobäck & Berterö, 2003). Enligt 

Brobäck och Berterö (2003) ville de närstående ha fortlöpande information om prognosen för den sjuke, 

behovet av information var olika. I en studie skriven av Hudson et al. (2002) fanns en önskan om att 

närstående skulle få information om hur det var att vara vårdare, men också att de närstående skulle få 

välja vad de ville veta, vissa ville veta allt och andra inget. 

 
I think information empowers people. I feel you get comfort from feeling in con-
trol to the extent that you can be in control, and a sense of peace as well, be-
cause you know you are doing everything that can be done (Hudson et al., 2002, 
s.266). 

 

Because caregiving was a new experience, they wanted to be informed about 
how to look after their loved ones (Mok et al., 2003, s.270). 

 

 

I studierna av Brobäck och Berterö (2003), Milberg och Strang (2003) och Proot et al (2003) uppgav 

närstående att det var brist på information om sjukdomen, olika typer av hjälp och stöd i hemmet. Detta 

gav upphov till att de kände sig otillräckliga, hjälplösa och värdelösa. Brist på information berodde på 

att det sällan fanns tid att prata med de professionella ensam, och att professionella vårdare endast gav 

information till patienten. I studierna av Brobäck och Berterö (2003), Milberg och Strang (2003), Rose 

(1998) och Rose (1999) kände de närstående kände sig osäkra och stressade när de inte visste så mycket 

om sjukdomen, hur de skulle utföra vården, när döden skulle inträffa och hur det skulle bli efteråt. Vissa 

närstående avstod från att söka hjälp eftersom de trodde att de placerade bördan på någon annan 

(Stajduhar & Davies, 1998).  

 
Lack of open information originated in some cases in difficulties in getting in 
contact with the staff (Milberg & Strang, 2003, s. 609). 
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Not knowing much about the illness was extremely stressful (Rose, 1999, s. 83). 
 

I Rose (1999) framkom att doktorer och sjuksköterskor agerade grindvakter och bestämde vilken 

information som skulle ges och vem som skulle få informationen. Professionella kunde göra ett hastigt 

uttalande och lova något som de inte kunde hålla, detta gav de närstående mer bekymmer. Mok et al., 

(2003) beskrev att närstående fick dubbelbottnade antydningar från professionella, i Millberg och Strang 

(2003) förklarade närstående att de kände sig förvirrade när informationskällorna hade olika åsikter och 

nivåer av förståelse. 

 

The surgeon first took us in a passageway and said, �The operation�s gone 
fine. He�s a very strong man but the cancer�s gone to his liver�. And we just 
stood there. We didn�t know what to say (Rose, 1999, s. 84). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva närståendes upplevelse av stöd vid palliativ vård i hemmet. 

Analysen baserades på 13 vetenskapliga artiklar och resulterade i fyra slutkategorier; Att vården är 

tillgängling, att ha delat ansvar, att bli respekterad och känna sig delaktig, att få information och förstå. 

 

I litteraturstudien framkom att närstående behövde och uppskattade att vården var tillgänglig, de kände 

sig trygg i sin roll som vårdare. Enligt Kirkevold (2003) är det viktigt att närstående erbjuds stöd för att 

lindra lidandet. Att erbjudas stöd kräver att sjuksköterskan är aktiv och tar reda på vilket stöd de 

närstående behöver för att bäst bli hjälpt. Vidare skriver författaren att familjer där en familjemedlem är 

sjuk eller hjälpberoende upplever att de inte får hjälp till avlastning under tiden som de ständigt är 

närvarande hos den sjuke (s. 61, 174). I studien av Wiles (2003) beskriver majoriteten av närstående 

som vårdar äldre anhöriga i deras hem osäkerhet i den inledande fasen av vårdandet. De är osäkra över 

huruvida sjukvården existerar, varifrån den kommer, vem de ska fråga om vården och vilken typ av vård 

som är tillgänglig. Även efter den inledande fasen beskrivs en lång, frustrerande och ofta slumpartad 

process av att lära sig vad som är tillgängligt och vilken typ av vård som kan väljas. För att få effektivt 

stöd måste de vara bestämda, ihärdiga och väl organiserade. 

 

I en studie av Laferriere (1993), som undersöker närståendes upplevelser av stöd från professionella i 

hemsjukvård, beskrivs att det är tillfredställande när de professionella tillbringar tid med de närstående 

och prata med dem. I studien av Low, Perry och Wilkinson (2005) beskrivs att närstående till personer 

som vårdas palliativt på en dagvårdsavdelning tycker det är en stor hjälp när de professionella finns 
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tillgängliga och kan ge råd och det skapar en känsla av trygghet när det är lätt att nå de professionella. 

Eriksson och Lauri (2000) tar i sin studie upp att för närstående till personer som vårdas på en 

onkologiavdelning är det viktigt att de professionella har tillräckligt med tid att prata med de närstående 

när de närstående bäst behöver det.  

 

I vår litteraturstudie uppskattade närstående när ansvaret för den anhörige delades och när de fick tid för 

sig själv. I studien av Skilbeck et al. (2005) beskrivs att närstående gärna vill ta hand om sina anhöriga 

trots att det är ett hårt och stressande arbete. När de närstående får tillfälle till avlastning är de nöjda med 

att få tillbringa tid för sig själv eller tillsammans med andra familjemedlemmar för att vila upp sig, och 

de känner sig sedda av de professionella. I studien av Wiles (2003) beskrivs att närstående som vårdar 

äldre anhöriga i deras hem uppskattar den hjälp de får eftersom de då kan använda sin tid till att träffa 

vänner och till andra sociala möten. Low, Perry och Wilkinson (2005) beskriver i sin studie att den 

största nyttan för äldre närstående till personer som vårdas palliativt på en dagvårdsavdelning, är när de 

får tid för sig själva. De kan då koppla av från rollen som vårdare och de får tid för aktiviteter så som att 

handla och andra hushållsuppgifter.  

 

I litteraturstudien framkom att många närstående kände att det fanns ett outtalat krav att de skulle vårda 

sin anhörige i hemmet, de berättade att de professionella såg hemmet som en naturlig plats. Lögstrup 

(1994) beskriver att det outtalade kravet är det som du lärt dig att göra genom uppfostran och 

erfarenheter under livets gång, utan att någon talar om vad du ska göra eller inte. I varje möte mellan 

människor finns det outtalade krav. Dessa krav är individuella. Det är sällan kraven är lika från båda 

hållen. Den enskilda som kravet är riktat till måste själv avgöra vad det går ut på och det innebär att den 

enskilde kan efter sitt eget sinne ge det vilket innehåll han eller hon vill men då skulle det inte finnas 

något krav. Kravet innebär inte att den ena personen ska motsvara den andres förväntan eller tillmötesgå 

dennes önskningar. Detta skulle innebära att man blir den andra personens redskap. Kravet är ett ano-

nymt krav som innebär att vid exempelvis ett möte ska vi förvalta det liv som läggs i våra händer för att 

det ska bli gott för den andre.  

 

I vår litteraturstudie framkom att självkänslan hos de närstående stärktes då de kände sig delaktiga i 

vården. Andershed och Ternestedt (2000) beskriver i sin studie närståendes delaktighet på olika sätt. 

Samarbetet mellan patienten, närstående och professionella karaktäriserades av öppenhet och ärlighet. 

De närstående till en person i livets slut, tyckte att de hade blivit välinformerade och behandlade med 

respekt och de professionella hade bekräftat detta med sina erbjudande om vård och uppmärksamhet. De 
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närstående och de professionella hade förtroende för varandra. De professionella förbättrade de 

närståendes chanser att vara delaktiga genom att förklara och diskutera patientens situation, en 

diskussion där även den sjuke var delaktig i. Samarbetet mellan professionella och närstående baserades 

på respekt, respekt var den avgörande faktorn i samarbetet. Det var viktigt att de närstående inte bara 

fick ärlig och öppen information om den anhöriges situation utan att de professionella även respekterade 

den närståendes situation. Att få eller inte få respekt beskrivs därför som avgörande för hur de 

närstående upplever sin delaktighet i vården.  

 

I studien av Lowton (2002) framkommer det att föräldrar till barn med cystisk fibros är delaktiga i 

vården av deras barn så länge de är unga men när barnen blir äldre känner de sig åsidosatta av de 

professionella. De blir inte längre tillfrågade eller rådfrågade om deras åsikter när det gäller vården av 

deras barn. Motsatt förhållande finns att notera i de fall då barnen växer upp och ingår i ett förhållande, i 

dessa fall känner partnern sig inte delaktig utan tycker att det fortfarande är föräldern de professionella 

kommunicerar med. 

 

Resultatet i vår studie visade att information var viktigt för att de närstående skulle känna sig trygg när 

de vårdade sin anhörige i hemmet. I studien av Andershed och Ternestedt (2002) beskriver de 

närstående processen att vårda som en resa från mörker till ljus. Processen startar med att de närstående 

får kunskap om sjukdomen från den sjuke själv och eller från professionella. De närstående ser att 

patienten inte alltid är så kunnig om sjukdomen och det betyder att varken den sjuke eller den när-

stående får svar. Information från professionella är viktigt för de närstående. De närstående i studien 

berättar att de själv måste ta initiativ till att få information från personalen. Det var en mycket stressande 

situation, de fick slåss för att bli delaktiga i situationen. Detta framkommer även i studien av Neville 

(2003) där författaren tar upp att bristande information kan exempelvis ge upphov till förvirring och 

oklarheter.   

En del av de närstående får mindre information än vad de behöver. Beronde på vilken nivå av kunskap 

de befinner sig på anser de att det är mer eller mindre viktigt att få innehållsrik och aktuell information. 

Hälften av de närstående tycker att känslomässigt stöd är viktigt, att de professionella har tid att prata 

med dem (Eriksson & Lauri, 2000). I studien av Andreassen, Randerse, Näslund, Stockeld och 

Mattiasson (2005) beskriver en del närstående till anhöriga som lever med esofagus cancer att de förlita 

sig till experter för att förstå sjukdomen och för att hantera osäkerheten. Dessa närstående är aktiva i 

informationssökandet, de lyssnar och frågar professionella specifika frågor som berör esofagus cancer. 

Några närstående vänder sig inte alltid med sina frågor till professionella eftersom de inte alltid har 
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tillräckligt med kunskap för att veta vad de ska fråga. Istället vänder de sig till personer i 

familjekretsen som har specifik kunskap om sjukdomen och som de känner förtroende för. Närstående 

samlar ytterligare information om sjukdomen och dess konsekvenser genom att läsa i uppslagslexikon, 

medicinböcker, material från sjukhuset, broschyrer samt via internet. Ibland upplevs sökandet av 

information ansträngande eftersom det krävde mycket tid, mod och energi.  

 

I studien av Almberg, Grafström och Winblad (1997) framkommer att närstående till personer som är 

dementa söker information genom att läsa tidningar och böcker som handlar om sjukdomen och de 

deltar i anhöriggrupper på vårdhem. I studien av Bolmsjö och Hermerén (2003) beskrivs att en 

närstående upplever att den information som denne får är adekvat, i övrigt är upplevelsen av att få 

information inte tillfredsställande. De närstående vet inte tillräckligt om sjukdomen eller 

sjukdomsprocessen och när de får information om prognosen uppskattas inte leveransen av 

informationen. Information om hjälpmedel är inadekvat, de professionella informerar inte om vilka 

hjälpmedel som finns tillgängliga. En del närstående beskriver att de vet mer om sjukdomen än de 

professionella vårdarna.   

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i studien ökar eftersom personer är instrument och källan till kunskap och förståelse. För 

att få validitet i kvalitativa studier krävs principfasta direktiv som består av att läsaren kan följa med 

forskaren i dennes arbetsgång, från start till slut (Downe-Wamboldt, 1992 & Holloway & Wheeler, 

2002, s. 254-256).  

 

En litteraturstudie innebär begränsningar, viktig data går förlorad eftersom kroppsspråk, uttryck och 

tonläge inte kan utläsas i texten, samt att intervjutexter inte finns med i sin helhet. Det finns 

förhållandevis mycket skrivet i ämnet palliativ vård, men eftersom få studier har tagit upp närståendes 

upplevelser av professionellt stöd i hemmet är det möjligt att dessa (n=13) kan utgöra en svaghet och att 

resultatet sett annorlunda ut om fler artiklar i ämnet funnits. Eftersom analysen är baserad på engelska 

artiklar är det möjligt att information gått förlorad när dessa översattes och textenheter kondenserades. 

Olika förändringar i språket kan också ha förbisetts. Forskaren använder sig av olika termer för att skapa 

en trovärdighet. Dessa termer är rimliga fynd, följsamhet, bekräftbarhet samt överförbarhet (Holloway 

& Wheeler, 2002, s. 254). Trovärdigheten i litteraturstudie stärks eftersom båda författarna läst igenom 

artiklarna, samt att textenheterna har granskats löpande under arbetets gång och att resultatet har 

jämförts med innehållet i studierna som ingått i litteraturstudien. Genom att författarna har försökt att 

undvika att göra egna tolkningar av textenheterna, stärks litteraturstudien ytterligare. Eftersom studierna 
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som ingår är gjorde i olika länder kan resultatet påverkas av kulturella olikheter. 

 

Slutsats 

Efter slutförd studie har vi beskrivit närståendes upplevelse av professionellt stöd vid palliativ vård i 

hemmet ur ett inifrån perspektiv, vilket motsvarade syftet. Resultatet består i brödtext och citat som 

stärker litteraturstudiens syfte. Resultatet i andra studier visar liknande och ibland identiska upplevelser 

som resultatet i vår litteraturstudie visar. Sjuksköterskan kan få en ökad förståelse för närståendes 

upplevelse av professionellt stöd vid palliativ vård i hemmet genom att ta del av denna litteraturstudie. I 

studien av Öhman och Söderberg (2004) beskrivs hur distriktsköterskan på olika sätt kan vinna den 

närståendes och sjukes förtroende genom att på ett korrekt sätt bemöta dem i sitt eget hem. Detta kan 

sjuksköterskan göra genom att se sig själv som en gäst i den drabbade familjens hem och att respektera 

dessa personers privatliv. Vidare behöver de närstående prata om sina känslor och ställa frågor som 

bekymrar och oroar dem, därför är det viktigt att de professionella är tillgängliga.  

 

Som sjuksköterska kan man visa respekt inför familjen genom att vara hänsynsfull, lyhörd och ödmjuk. 

Det är viktigt att kunna initiera till samtal när det behövs. Tillgänglighet behöver inte bara vara att de 

professionella går att nå, utan även att de är tillmötesgående när anhöriga och eller närstående tar 

kontakt med dem. Genom att skapa en god relation till familjen ökar tillgängligheten.                                                 

 

Vår förståelse för och kunskap om det behov som finns av professionellt stöd har växt och detta kommer 

vi har stor nytta av i yrket som sjuksköterska.  
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