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Sammanfattning 

 
Människor idag blir äldre och fler kommer i framtiden att vara i behov av palliativ 

vård samtidigt som vården i hemmet expanderar. Närstående till patienter i den 

palliativa hemsjukvården kan uppleva känslor av otillräcklighet, maktlöshet och 

hjälplöshet. De känner ett stort ansvar för den sjuke samtidigt som de inte alltid 

känner sig sedda av vårdpersonalen. Syftet med studien var att belysa de närståendes 

erfarenheter av vårdpersonalens omvårdnad vid palliativ hemsjukvård. Metoden som 

användes var en litteraturstudie baserad på tolv vetenskapliga artiklar som 

sammanställdes och bildade resultatet. I resultatet framkom tre kategorier som alla 

speglade de närståendes erfarenheter av delaktighetens centrala roll i omvårdaden: 

Erfarenhet av information, erfarenhet av tillgänglighet samt erfarenhet av 

omvårdnadsrelationen. Adekvat information med rätt innehåll som gavs vid rätt 

tillfälle, tillgänglighet till vårdpersonal dygnet runt och en god omvårdnadsrelation till 

vårdpersonalen var av stor betydelse för de närståendes välbefinnande. Närstående 

upplevde ibland brister i omvårdnaden vilket implicerar behovet av fortsatt forskning 

kring deras situation. 
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Abstract 

 
Today, people are living longer and in the future there will be a greater need for 

palliative care while at the same time home care is also expanding. Next of kin to 

patients in palliative home healthcare can experience feelings of inadequacy, 

powerlessness and helplessness. They feel a great responsibility for the patient yet at 

the same time don’t always feel as though they are seen by the health professionals. 

The objective of the study was to describe the next of kin’s experiences of the health 

professionals’ care during palliative home healthcare. The method used was a 

literature study based on twelve scientific articles that consolidated and formed the 

result. Three categories emerged in the result that reflected the next of kin’s 

experiences of the central role of participation in nursing: Experience of information, 

experience of accessibility and experience of the nursing relationship. Adequate 

information with correct content given at the right time, around-the-clock access to 

healthcare professionals and a good nursing relationship were of great importance for 

the next of kin’s wellbeing. The next of kin sometimes experienced flaws within 

nursing care that implies the need for continued research regarding their situation. 
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Inledning 

Betydelsen av en god palliativ vård har under de senaste åren kommit att 

uppmärksammas mer i samhället (Ternested, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

Varje år dör cirka en procent av Sveriges befolkning och omkring 80 procent av dessa 

beräknas vara i behov av palliativ vård (Svenska Palliativregistret, 2013). Världens 

befolkning åldras i snabb takt och fler människor kommer därför i framtiden att vara i 

behov av vård (World Health Organisation [WHO], 2014). Enligt Socialstyrelsen 

(2008) expanderar vården i hemmet. Under år 2013 var sju procent av dödsfallen 

inrapporterade till Svenska Palliativregistret (2013) väntade dödsfall i hemmet. 
 

 
Hälsofrämjande omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde, ett etiskt 

förhållningssätt och en helhetssyn på människan präglar sjuksköterskans profession 

(Socialstyrelsen, 2005). I omvårdnad ingår att organisera och delta i teamarbete kring 

patienten, kommunicera med patienter och närstående på ett hänsynsfullt, lyhört och 

empatiskt sätt, att genom dialog med patient och närstående skapa förutsättningar för 

optimal delaktighet i vården samt att informera patienter och närstående (ibid.). 
 

 
Stöd till närstående är en av fyra hörnstenar i den palliativa vården (Cancercentrum, 

2012). Svårigheter i den palliativa hemsjukvården beskrivs av närstående (Foreva & 

Assenova, 2014). De upplever ett stort ansvar för den sjuke men erfar ibland att 

vårdpersonalen endast är fokuserad på den sjukes behov och inte ser dem som en del 

av vårdteamet (Brobäck & Berterö, 2003). Ohälsa i form av depression, ångest, 

trötthet och en ökad risk för annan sjukdom kan bli följder av dessa känslor för de 

närstående (Foreva & Assenova, 2014). Eftersom sjuksköterskan ska arbeta 

hälsofrämjande är det av intresse att undersöka den palliativa hemsjukvården, ur ett 

närståendeperspektiv. 
 

 

Bakgrund 

Omvårdnad inom den palliativa vården 

Med en humanistisk grundsyn och ett existentiellt filosofiskt synsätt skapas grunden 

för omvårdnad (SSF, 2010). Genom det existentiella synsättet ses människan som en 

del i ett sammanhang, fri med ansvar att själv skapa sitt liv och sin egen livsmening. 

Människan är unik och omvårdnad ska utformas utifrån varje individs förutsättningar 

(ibid.). International Council of Nurses [ICN] etiska koder (SSF, 2014a) beskriver 

sjuksköterskans grundläggande ansvar vilket är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Målet för personcentrerad vård är att tillgodose 

alla människans behov i samma utsträckning, såväl andliga, existentiella, sociala och 

psykiska som fysiska (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). Att synliggöra vad 

hälsa är för individen och tillsammans med den personen och övrig vårdpersonal 

skapa optimala förutsättningar för att främja hans eller hennes hälsa är huvudsakligen 

vad personcentrerad vård innefattar. Den personcentrerade vården utgår från patienten 
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som en person i sitt sammanhang, vilket även inkluderar de närstående runt den sjuke 

(ibid.). För att patienter och närstående ska uppleva trygghet och delaktighet i 

omvårdnaden är det viktigt att ha en balans i omvårdnadsrelationen (SSF, 2014b). 
 

 
Definitionen av palliativ vård är enligt WHO (2002) ett förhållningssätt som syftar till 

att uppnå en god livskvalitet för patienter och närstående i samband med att livet 

hotas av obotlig sjukdom. Ordet palliativ är taget från latinets ord “pallium” som 

betyder mantel (Vårdalinstitutet, 2011). Det kan förstås som att den palliativa 

omvårdnaden är en mantel som beskyddar de utsatta (ibid.). Palliativ vård innebär att 

med en helhetssyn på människan stödja varje individ för att uppleva värdighet i livets 

slut oberoende av diagnos eller ålder (Socialstyrelsen 2013). 
 

 
Den palliativa vården utformas av fyra hörnstenar: symtomlindring, stöd till 

närstående, teamarbete samt kommunikation och relation (SOU 2001:6). I det 

nationella kunskapsstödet för god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013) förtydligas 

vikten av att använda de fyra hörnstenarna som hjälpmedel för att samordna palliativ 

vård mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård samt för att försäkra sig om att alla 

instanser har en gemensam utgångspunkt för hur den palliativa omvårdnaden ska 

utföras (ibid.). 
 

 
Symtomlindring innebär att inte bara se till fysiska behov utan även de psykiska, 

sociala och existentiella (Strang, 2012). Närståendestöd berör både patient och 

närstående genom att de ses som en helhet (ibid.). Närståendes behov skiljer sig ifrån 

den sjukes och de behöver därför särskilt stöd anpassat till dem (Socialstyrelsen, 

2007). Palliativ omvårdnad innefattar teamarbete, att arbeta i ett team betyder inte att 

varje vårdgivare utför sina egna arbetsuppgifter, utan att det finns en teamledare som 

utvecklar gemensamma mål för hela teamet (Strang, 2012). Utan samverkan och 

tydliga mål i arbetsgruppen kan de visserligen arbeta tillsammans, men teamarbete 

med dess synergistiska effekter uppnås inte (Sandberg, 2010). Den palliativa vården 

ska tillgodose ett samarbete mellan multiprofessionella team som arbetar för att 

förebygga ohälsa och lindra lidande samt behandla psykiska, fysiska, sociala och 

existentiella behov (Socialstyrelsen, 2013). Fjärde hörnstenen, kommunikation och 

relation, bör vara självklar och är kanske den viktigaste. Utan kommunikation kan 

inte god palliativ vård utföras (Strang, 2012). 
 

 
Palliativ hemsjukvård 

Definitionen av hemsjukvård är enligt Socialstyrelsens termbank (2012) den hälso- 

och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och som är 

sammanhängande över tid. Hemsjukvård omfattar medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering samt omvårdnad (SOSFS 1997:14). Den utförs inte bara av legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal utan även av annan vårdpersonal med delegering (ibid.). 

Hemsjukvård organiseras olika i olika delar av Sverige. Den kan bedrivas av landsting 
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eller kommun och kan vara ansluten till primärvården eller den specialiserade hälso- 

och sjukvården (Socialstyrelsen, 2008). 
 

 
Det ställs höga krav på palliativ hemsjukvård. Några av förutsättningarna som måste 

uppfyllas för att kunna vårda en person i palliativt sjukdomsskede i hemmet är: att 

närstående samtycker till att vården sker i hemmet och är benägna att delta, att 

vårdteamet har hög kompetens samt god kunskap om palliativ vård och medicin samt 

att vården ska finnas tillgänglig dygnet runt (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). 

Ytterligare en förutsättning för att den palliativa hemsjukvården ska bli god är att 

patient och närstående vet vem som ska kontaktas vid behov av hjälp, hjälpbehoven 

kan vara medicinska, psykologiska eller ekonomiska (ibid.). 
 

 
I de flesta län finns palliativa rådgivningsteam som stöd för vårdpersonal, närstående 

och patienter (Socialstyrelsen, 2008). De arbetar som konsulter mellan hemsjukvård, 

särskilda boenden och kliniker och är vanligen knutna till en onkologisk eller palliativ 

enhet på sjukhusen. Teamen består av sjuksköterskor, läkare och annan icke 

legitimerad vårdpersonal, även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer med fler 

kan ingå. Teamen gör hembesök där olika hälso- och sjukvårdsinsatser kan utföras 

(ibid.). 
 

 
Vårdmiljön är av stor betydelse för både den sjuke och de närstående vid palliativ 

vård. Detta eftersom närståendes välbefinnande och minnen av den sista tiden 

påverkas av vårdmiljön (Cancercentrum, 2012). Utformningen av en estetisk, trygg 

och trivsam miljö ska grundas i den sjukes och de närståendes önskningar och rutiner. 

En ren säng till den sjuke, en bekväm plats till de närstående att sitta eller ligga på 

samt ljus och ljud som upplevs behagliga är komponenter som främjar en behaglig 

vårdmiljö (ibid.). Vid palliativ hemsjukvård krävs ofta mycket utrustning och 

hjälpmedel, ibland måste till och med ett rum i hemmet speciellt avsättas som förråd 

(Brobäck & Berterö, 2003). I vissa fall blir en ombyggnad i hemmet nödvändig, vilket 

i sig kan vara ett stort intrång i hela familjens livssituation (ibid.). 
 

 
Närstående 

Närstående är en person som den enskilde själv anser sig ha en nära relation till, till 

skillnad från begreppet anhörig som är en familjemedlem eller nära släkting 

(Socialstyrelsen, 2004). De närstående är ofta familjemedlemmar men kan även vara 

en vän eller en god man (Socialstyrelsen, 2011). Närstående är alltså ett vidare 

begrepp som tillåter sociala relationer. 
 

 
I den palliativa vården har den sjukes närstående en betydande roll (Milberg, 2012). 

Deras hälsa påverkas av den sjukes och tvärtom påverkas den sjukes hälsotillstånd av 

de närståendes välbefinnande. Närstående till en person som blir obotligt sjuk 

genomgår en avsevärd omställning i livet (Cancercentrum, 2012). De måste stödja 

den sjuke samtidigt som de är tvungna att försöka bearbeta sorgen inför vad framtiden 
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innefattar. Ett sorgearbete som ofta inleds innan döden äger rum (ibid.). Bee, Barnes 

och Luker (2009) beskriver att närstående ofta upplever vården i hemmet som en 

fysisk och psykisk utmaning. Särskilt närstående som inte har tillgång till 

vårdpersonal dygnet runt kan bli uttröttade, vilket kan leda till känslor av utbrändhet 

och utmattning. I jämförelse med de som vårdar sina närstående på sjukhus erfar ofta 

närstående i hemsjukvården större svårigheter att hantera känslomässiga och tekniska 

problem (ibid.). 
 

 
När en vän eller släkting är döende är ångest, trötthet och depression karakteristiska 

symtom hos närstående. Skäl till ytterligare försämrad hälsa hos de närstående kan 

vara brist på erfarenhet av svår sjukdom, upplevelser av maktlöshet och hjälplöshet, 

egen sjukdom eller hög ansvarstyngd (Milberg, 2012.). Det är alltså av största vikt att 

sjuksköterskan förstår närståendes behov och ger dem bekräftelse för att kunna främja 

deras välbefinnande (ibid.). 
 

 

Problemformulering 

Att vara närstående till någon som vårdas palliativt i hemmet är en stor påfrestning 

såväl fysiskt som psykiskt. Brister i omvårdnaden kan leda till ohälsa hos de 

närstående. För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan 

kan förstå närståendes erfarenheter av palliativ omvårdnad i hemmet. Det är därför 

angeläget med en litteraturstudie som belyser omvårdnaden i palliativ hemsjukvård ur 

ett närståendeperspektiv. 
 

 

Syfte 

Syftet var att belysa närståendes erfarenheter av vårdpersonalens omvårdnad i 

palliativ hemsjukvård. 
 

 

Metod 

Forsberg och Wengströms (2013) modell för systematiska litteraturstudier användes 

för att uppnå studiens syfte. Genom granskning och analys av vetenskapliga artiklar 

var målet att få en djupare kunskap i det valda ämnet. 
 

 
Datainsamling 

För att få en överblick över aktuell forskning gjordes inledningsvis ostrukturerade 

litteratursökningar med fritextord och ämnesord. Det konstaterades att tillgänglig 

forskning fanns inom det valda problemområdet och utifrån detta kunde ett syfte 

utformas. 
 

 
Därefter gjordes systematiska sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo 

som tillhandahåller omvårdnadsforskning. Sökningarna pågick mellan 2014-10-17 

och 2014-11-11. Relevanta sökord bestämdes utifrån syftet samt översattes till 

4 



motsvarande engelska ord. I Cinahl tillämpades Cinahl headings i PubMed MeSH 

termer och i PsycInfo Thesaurus, ämnesordet som användes genomgående var 

Palliative care. Fritextord som användes var sibling, next of kin, family, relative, 

spouse, experience samt home. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn 

AND för att begränsa resultatet och OR användes för att vidga sökningen. Trunkering 

tillämpades för att täcka in olika varianter av begreppen (Forsberg & Wengström, 

2013). För en detaljerad sökordsöversikt se Bilaga A. 
 

 
Inklusionskriterier för artiklarna var följande: innehåll som motsvarade syftet, 

originalartiklar skrivna på engelska, publicerade de senaste fem åren i vetenskapliga 

tidskrifter. Exklusionskriterier var: barn och andra perspektiv än närståendes. Sökning 

i Cinahl resulterade i 76 träffar, samtliga abstrakt lästes och 17 artiklar valdes ut att 

läsas i sin helhet, sex av dessa exkluderades då artiklarna inte motsvarade syftet, elva 

gick vidare till granskning. Sökning i PubMed resulterade i 52 träffar, samtliga titlar 

lästes och 43 abstrakt, tio (varav sex dubbletter) artiklar valdes ut och lästes noggrant 

igenom, inga nya artiklar valdes till granskning. Sökning i PsycInfo resulterade i 172 

träffar, samtliga titlar lästes och 75 abstrakt, sju (varav sex dubbletter) artiklar lästes 

noggrant igenom samt granskades. För en detaljerad sökhistorik, se bilaga B. De 12 

artiklar som inkluderades i granskningen lästes noggrant igenom och granskades 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Artiklarna poängsattes utifrån bedömningsmallen som består av olika 

komponenter. Poängen räknades samman och gav en procentsats som sedan 

resulterade i en grad I, II eller III, där grad I är mycket god vetenskaplig kvalitet, grad 

II är god kvalitet och grad III är låg kvalitet. Åtta artiklar var grad I och fyra stycken 

grad II. 12 artiklar kom att ligga till grund för analysen. Av de 12 artiklarna var åtta 

stycken kvalitativa, tre stycken mixad metod och en kvantitativ. 
 

 
Databearbetning 

För att få en överblick över resultatet sammanställdes artiklarna var för sig i en 

artikelöversikt (Bilaga C). Artiklarna lästes först individuellt ett flertal gånger, 

stycken ur texten som var relevanta för litteraturstudiens syfte markerades. 

Artiklarnas resultat lästes noggrant och diskuterades, den markerade texten jämfördes, 

sammanfattades och översattes till svenska gemensamt. Texten kodades till följande 

ord: information, stöd, kommunikation, trygghet, kontakt, negativa erfarenheter, 

positiva erfarenheter, samordning, avlastning, relation, tillit, delaktighet, kontinuitet, 

symtom kontroll, krav, maktlöshet samt hjälplöshet. Den sammanfattade och översatta 

texten skrevs in i ett dokument på datorn och varje kod fick en färg. Därefter kunde 

likheter och skillnader identifieras och mönster i studiernas resultat urskiljas. Koderna 

utmynnade i följande kategorier: Erfarenhet av information, erfarenhet av 

tillgänglighet samt erfarenhet av omvårdnadsrelationen. 
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Forskningsetiska överväganden 

Humanforskning ska kunna vara till nytta för individen, samhället eller professionen 

(Kjellström, 2012). Forskning som inte gynnar den enskilda individen kan exempelvis 

vara till nytta för samhället. Således behöver inte humanforskning gynna ovan 

nämnda områden samtidigt. I Sverige regleras forskningsetiken av två lagar: Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003; 2008) och 

Personuppgiftslagen (1998: 204). Syftet med lagstiftningen är att skydda individen 

och att respektera människovärdet vid forskning. Enligt lagen accepteras enbart 

forskning som respekterar människovärdet. Mänskliga rättigheter, grundläggande 

friheter, hälsa, säkerhet och personlig integritet måste beaktas (ibid.). Samtliga 

artiklar i litteraturstudien tillämpar och medvetandegör etiska principer. Av de tolv 

artiklar som inkluderades i resultatet, var elva godkända av en etisk kommitté. 

Artikeln som saknade godkännande från en etisk kommitté var en pilotstudie, vilket 

inte kräver ett etiskt godkännande. Artikeln redovisar dock utförligt etiska principer 

och ansågs därför relevant för studiens resultat. Nyttan med litteraturstudien var att 

bidra till en större förståelse för närståendes situation i den palliativa hemsjukvården, 

så att sjuksköterskan kan ge optimal omvårdnad. 
 

 

Resultat 

Delaktighet hade en stor betydelse för de närstående och det genomsyrade samtliga 

artiklars resultat. Tillfredsställande information, tillgänglighet och 

omvårdnadsrelation främjade delaktighet medan brister i dessa avseenden hindrade 

delaktighet. 

 
Erfarenhet av information 

Information beskrevs som en betydande faktor för de närståendes välbefinnande 

(Brazil, Bainbridge & Rodriguez, 2010; Hearson, McClement, McMillan, & Harlos, 

2011; Lees, Mayland, West & Germaine, 2014; Lundberg, Olsson & Fürst, 2013; 

Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer, & Ducharme, 2010; Mehta, Chan, & Cohen, 2014; 

Milberg & Strang, 2011). Icke adekvat information eller brist på information kunde 

ge upphov till ångest samt känslor av hjälplöshet och maktlöshet (Mehta et al., 2014; 

Milberg & Strang, 2011). Medan däremot adekvat information gav närstående skydd 

mot känslor som maktlöshet och hjälplöshet samt främjade upplevelsen av lugn, 

trygghet och stöd (Lundberg et al., 2013; Milberg & Strang, 2011). 
 

 
Vårdpersonalen var den viktigaste källan för information på grund av deras 

professionella kunskaper och de närstående framhävde vikten av att få information av 

just dem (Brazil et al., 2010; Hearson et al., 2011; Lundberg et al., 2013; Mehta et al., 

2010; Mehta et al., 2014; Milberg & Strang, 2011). Samtal med vårdpersonalen gav 

dessutom de närstående en möjlighet att ställa frågor och på så sätt få individanpassad 

information (Milberg & Strang, 2011). 
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Viktiga faktorer för optimal information var att informationen repeterades, att den 

gavs både skriftligt och muntligt och var kontinuerlig under vårdtiden. Den behövde 

innehålla kunskap om sjukdomsförloppet, behandlingar, biverkningar, hjälpmedel och 

möjligheter till ekonomisk hjälp. Informationen skulle dessutom ges vid rätt tillfälle 

och ha innehåll anpassat till familjen (Brazil et al., 2010; Hearson et al., 2011; 

Lundberg et al., 2013; Mehta et al., 2010; Mehta et al., 2014; Milberg & Strang, 

2011). Brist på information om biverkningar och sjukdomsförlopp kunde leda till 

känsla av otillräcklighet och att de närstående tappade kontrollen över situationen, 

sjukhusinläggning blev ibland följden av denna otillräckliga information (Hunstad & 

Svindseth, 2011; Lees et al., 2014; Mehta et al., 2014). Information om organisation 

och vårdens planering var viktig: hur mycket hemsjukvård som fanns tillgänglig, den 

sjukes vårdplan och vårdpersonalens eventuella schemaändringar var av stor vikt att 

känna till (Carlsson, 2010; Hearson et al., 2011). Ju sjukare patienten blev desto större 

blev behovet av information för de närstående (Milberg & Strang, 2011). 
 

 
Throughout the whole period of my husband’s illness, I tried to be 

with him as much as possible. I understood what was happening 

thanks to APHC [Advanced palliative home care]. Especially the last 

days they were very skilled in preparing us what was going to happen, 

step by step. I really felt secure and felt their deep human qualities! 

(Milberg & Strang, 2011, s. 256). 
 

 
Erfarenhet av tillgänglighet 

Kontinuitet hade stor betydelse för att de närstående skulle erfara att vården var av 

god kvalitet (Brazil et al., 2010; Brazil, Bainbridge, Ploeg, Krueger, Taniguchi & 

Marshall, 2012; Hearson et al., 2011; Lees et al., 2014). Att inte veta vem som skulle 

komma, hur ofta eller när, skapade negativa känslor hos närstående gentemot hur 

vården var organiserad (Brazil et al., 2012; Lees et al., 2014). Bristande kontinuitet 

gjorde att de närstående upplevde att ingen hade tillräcklig kännedom om situationen i 

hemmet. De efterfrågade då att vårdpersonalen skulle ha kommunicerat mer med 

varandra för att de som kom skulle vara bättre uppdaterade på det aktuella läget 

(Brazil et al., 2010). Antalet olika personal samt ovissheten kring vem som skulle 

komma gjorde närstående förvirrade och obekväma i situationen. De som var i stort 

behov av tillgång till vårdpersonal dygnet runt erfor att detta behov inte alltid kunde 

uppfyllas. Brist på avlastning ledde till känslor av isolering och frustration när de 

närstående själva inte orkade ta hand om den sjuke. Ofta kände de närstående sig 

lättade vid sjukhusinläggning även om detta också kunde leda till dåligt samvete 

gentemot den sjuke (ibid.). Tillgång till ett palliativt team dygnet runt upplevdes av de 

närstående som ett skydd mot känslor som maktlöshet och hjälplöshet. Det lättade 

deras betungande ansvar för vården av deras nära familj eller vän och minskade även 

deras upplevelse av ensamhet i situationen (Milberg & Strang, 2011). Om inte 

vårdpersonalen fanns tillgänglig skapade det oro (Mehta et al., 2014). 
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De närstående önskade större tillgång till hjälp vid praktiska omvårdnadsåtgärder så 

som omläggningar, medicinering eller förflyttningar (Carlsson, 2010; Hunstad & 

Svindseth 2011). De önskade även större tillgång till känslomässig hjälp (ibid.). 

Majoriteten av de närstående betonade vikten av att ha ett telefonnummer till 

vårdpersonalen och de flesta visste vem som skulle kontaktas när de behövde hjälp 

(Brazil et al., 2012; Carlsson, 2010; Hunstad & Svindseth, 2011; Milberg & Strang, 

2011). Att kunna lita på vårdpersonalen och ha tillgång till dem dygnet runt innebar 

en stor trygghet för många närstående. En närstående poängterar detta genom att 

uttrycka; They told me that I could call anytime and that made me feel safe.(Hunstad 

& Svindseth, 2011, s. 400). Det var också viktigt att vårdpersonalen inte verkade 

stressad, utan fokuserad både på patienten och familjen som individer (Brazil et al., 

2012; Carlsson, 2010; Hunstad & Svindseth, 2011; Milberg & Strang, 2011). 
 

 
Erfarenhet av omvårdnadsrelationen 

 
I resultatet lyftes omvårdnadsrelationen fram i samtliga artiklar. I denna kategori 

beskrivs de närståendes erfarenheter av känslomässigt stöd, samtal, kommunikation, 

relation och emotionell bekräftelse. 

 
Närstående beskrev praktiskt stöd som viktigt men de flesta önskade mer än bara 

praktiskt stöd, de önskade även känslomässigt stöd (Carlsson, 2010; Hunstad & 

Svindseth 2011). De som fick känslomässigt stöd upplevde att det hjälpte dem i 

situationen (ibid.). De beskrev dock att de inte alltid blev lyssnade till eller fick 

bekräftelse som seriösa vårdgivare (Hunstad & Svindseth, 2011). De hade också 

uppskattat om vårdpersonalen hade pratat med dem och lyssnat till familjens 

kunskaper om den sjuke (ibid.). När vårdpersonalen lyssnade till deras kunskaper om 

den sjuke kände de sig bekräftade som vårdare och individer (Carlsson, 2010; 

Cronfalk, Strang & Ternestedt, 2009; Hunstad & Svindseth, 2011; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Närstående som inte kände sig bekräftade av vårdpersonalen 

erfor att deras roll som vårdare förringades vilket resulterade i att de tog ett steg 

tillbaka (Hunstad & Svindseth, 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Många 

närstående upplevde att vårdpersonalen hade mycket erfarenhet och var skickliga, 

visade stor mänsklig värme samt stort engagemang (Brazil et al., 2010; Hunstad & 

Svindseth, 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010). De närstående som upplevde 

stöd ifrån vårdpersonalen ansåg att dessa var kompetenta, engagerade och ödmjuka 

(Brazil et al., 2010). I samma studie uttrycktes dock av samtliga närstående att de 

ändå önskade ytterligare stöd ifrån vårdpersonalen. Även ofullständig kommunikation 

mellan närstående och vårdpersonal upplevdes som ett problem. När 

kommunikationen inte var fullständig kände de närstående sig inte delaktiga i de 

beslut som fattades (Brazil et al., 2010). 
 

 
De flesta närstående hade positiva erfarenheter av den palliativa hemsjukvården och 

beskrev att de inte hade klarat av att ta hand om sina sjuka nära och kära utan hjälp 
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från det palliativa teamet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). De associerade stöd 

med sin egen vårdande roll. Den var viktig och central men de kände ändå att 

sjuksköterskan hade det slutgiltiga ansvaret och alltid var tillgänglig när situationen 

inte längre var hanterbar. De närstående ville inte gärna visa sig svaga för den sjuke 

men hade ett stort behov av stöd, framförallt i hur de skulle hantera situationen (ibid.). 

När de närstående inte kände sig stöttade av vårdpersonalen upplevde de känslor av 

isolering och övergivenhet (Mehta et al., 2014). Ett fåtal upplevde ibland situationer 

där de kände att vårdpersonalen inte brydde sig eller hade den rätta kompetensen, men 

ofta uttryckte närstående att vårdpersonalen hjälpte till när de behövdes och tog ett 

steg tillbaka när de inte behövdes (Hunstad & Svindseth, 2011). 

 
En god relation med vårdpersonalen var betydelsefull för de närståendes känsla av 

trygghet (Brazil et al., 2010; Cronfalk et al., 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010; 

Metha et al., 2010; Metha et al., 2014). De närstående som inte hade en god relation 

med vårdpersonalen kände maktlöshet och ångest medan däremot de som hade en god 

relation med vårdpersonalen upplevde mindre ångest (Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Mehta et al., 2014). 

 
För att kunna känna sig trygga i att få hjälp med avlastning behövde de närstående ha 

en tillitsfull och tillfredsställande relation till vårdpersonalen (Brazil et al., 2012; 

Carlsson, 2010; Hearson et al., 2011). När relationen var god upplevde de närstående 

en tydlig ansvarsfördelning mellan sig själva och vårdpersonalen men ibland uppstod 

situationer då det var oklart vad vårdpersonalen förväntade sig av de närstående vilket 

bidrog till en känsla av osäkerhet, isolering och sårbarhet (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). De närstående som fick hjälp med avlastning nattetid sov bättre 

och kunde därmed bibehålla sin förmåga att vårda den sjuke (Brazil et al., 2010; 

Hearson et al., 2011). En deltagare beskrev detta; We got a little help… Which 

relieved the pressure at the time, so that I was able to sleep better. It shared that 

responsibility and made me feel like I was not alone. (Hearson et al., 2011, s. 75). 

 
Samtal med vårdpersonalen upplevdes som viktigt och som ett gott stöd (Brazil et al., 

2010; Brazil et al., 2012; Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013; Milberg & Strang, 

2011). Samtalen gav de närstående en chans att uttrycka sina känslor i ord (Milberg & 

Strang, 2011). Vid möten med vårdpersonalen uttryckte de närstående att de mötte 

känslor av respekt, engagemang, hopp, vänlighet och empati. Detta upplevde de som 

ett skydd mot känslor som maktlöshet och hjälplöshet (ibid.). Känslor av värme och 

välbefinnande hos närstående infann sig när vårdpersonalen visade empati och 

flexibilitet samt tog sig tid att sitta ner och prata med de närstående (Lundberg et al., 

2013). När vårdpersonalen visade engagemang och fokus både gentemot patienten 

och resten av familjen, bidrog detta också till känslor av värdighet och ökad 

självkänsla hos de närstående. Om problem och behov däremot inte blev 

uppmärksammade ledde detta till känslor av minskat värde (ibid.). Ibland var dock 

kommunikationen helt fokuserad på den sjuke och alla praktiska saker runt patienten 

och inte de närståendes känslor eller erfarenheter (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
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Ingen eller bara någon enstaka frågade om deras situation. Denna brist på stöttning 

ifrån vårdpersonalen skapade känslor av frustration. Flera närstående beskrev att 

vårdpersonalen tog dem för givet och uttryckte att det var ett tungt ansvar som 

vårdpersonalen antog att de skulle klara av (ibid.). 

 
Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån litteraturstudiens syfte genomfördes sökningar i databaserna Cinahl och 

PubMed som tillhandahåller omvårdnadsforskning. Ytterligare en sökning 

genomfördes i PsycInfo som innehåller psykologisk forskning inom omvårdnad då 

det ansågs ha relevans för studiens syfte. För att få den senaste kunskapen i området 

begränsades sökningarna till de senaste fem åren. Av 300 abstrakt lästes 194, de som 

inte lästes sorterades bort på grund av att de hade en titel med tydlig irrelevans för 

studiens syfte. Eftersom alla artiklar inte lästes igenom kan något ha missats, vilket 

kan påverka studiens tillförlitlighet negativt. Sökningen var avgränsad och gav 

relevant resultat men eftersom samma sökstrategi tillämpades i samtliga databaser kan 

andra aspekter ha undgåtts. 
 

 
Resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Bedömningsmallen ger utrymme för tolkningar och 

poängsättningen är subjektiv, vilket kan påverka trovärdigheten i 

granskningsresultatet. Granskningarna gjordes var för sig vilket kan påverka 

pålitligheten då poängsättningen inte diskuterades. Artiklarna lästes först enskilt, 

sammanfattades, översattes och analyserades sedan gemensamt med största 

noggrannhet. Detta stärker resultatets trovärdighet. Koderna och kategorierna 

diskuterades tills konsensus uppnåddes. 
 

 
Eftersom syftet var att belysa närståendes erfarenheter ansågs det rimligt att 

majoriteten av artiklarna var kvalitativa. Generaliserbarheten kan ifrågasättas vid 

kvalitativa studier eftersom deltagarna är få och urvalet ofta är strategiskt. En artikel 

är kvantitativ och tre artiklar är mixad metod. I några av artiklarna förekommer ett 

stort bortfall men eftersom de närstående befinner sig i en svår situation kan ett större 

bortfall förväntas och accepteras. 
 

 
Fem av resultatartiklarna är från Sverige, fem från Kanada, de övriga två från England 

respektive Norge. Resultatartiklarna är från länder med västerländsk kultur vilket gör 

att överförbarheten till Sverige kan ses som god. En skillnad är dock att 

sjukvårdssystemen ser olika ut i de länder där studierna utförts samt att 

sjuksköterskans roll och vårdformerna är varierande mellan länderna. Detta skulle 

kunna påverka resultatets överförbarhet. Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land 

kan det ses som en nackdel att inte fler länder finns representerade. 
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Två av resultatartiklarna är skrivna av samma huvudförfattare, två andra 

resultatartiklar har även de samma huvudförfattare. Detta kan ses som en svaghet då 

författarnas fokus på sin egen forskning kan ha påverkat föreliggande studies resultat. 

Det kan å andra sidan ses som en styrka då författarna har god kunskap i ämnet. 
 

 
Resultatdiskussion 

Resultatet genomsyrades av de närståendes erfarenheter av delaktighet i vården samt 

betydelsen av ett personcentrerat förhållningssätt. Det är sjuksköterskans ansvar att 

göra närstående delaktiga i vården (Socialstyrelsen, 2005). Kommunikationen och 

relationerna lyfts fram som en av fyra viktiga hörnstenar i den palliativa vården och är 

av stor betydelse för de närstående och patientens livskvalitét (Strang, 2012). Det är 

viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till detta vid planerandet av omvårdnaden. 

Information, tillgänglighet samt en god relation till vårdpersonalen för att få stöd är 

förutsättningar för att de närstående ska känna delaktighet samt uppleva den palliativa 

vården som god. 
 

 
Den palliativa vården utformas utifrån den sjukes behov men behöver även inkludera 

de närstående. Om de närstående känner att vårdpersonalen ser patienten och sig 

själva som en helhet främjar det känslan av delaktighet. Delaktighet i dess positiva 

bemärkelse beskrivs av Andershed och Ternestedt (2000) som ett samarbete mellan 

den informella och formella vården vilket kan främja den närståendes livssituation 

och det goda vårdandet. Om vårdpersonalens inställning kännetecknas av respekt, 

öppenhet, uppriktighet, bekräftande och samverkan har det stor inverkan på positiv 

delaktighet. I resultatet framkom det att när vårdpersonalen visade respekt, 

engagemang och empati upplevdes detta som ett skydd mot känslor som maktlöshet 

och hjälplöshet (Milberg & Strang, 2011). Även de negativa aspekterna av delaktighet 

beskrivs av Andershed och Ternestedt (2000). När den formella vården exkluderar de 

närstående som teammedlemar i vården uppträder utanförskap hos de närstående även 

om de är delaktiga i vården, vilket kan leda till mindre meningsfullhet, en mindre god 

död och ett svårare sorgearbete. Vårdpersonalens förhållningssätt vid negativ 

delaktighet kännetecknas av respektlöshet, slutenhet, bristande uppriktighet och 

bristande samverkan. Detta kan leda till utanförskap hos både närstående och patient 

och känslor av maktlöshet, isolering och meningslöshet (Andershed & Ternestedt, 

2000). Resultatet visade att känslor av minskat värde kunde bli följder när 

vårdpersonalen inte uppmärksammade närståendes problem och behov (Lundberg et 

al., 2013). Resultatet visade att när vårdpersonalen inte kommunicerade på ett 

tillfredsställande sätt kände de närstående sig inte delaktiga i besluten (Brazil et al., 

2010). Även Ventura et al. (2014) beskriver att kontinuerlig kommunikation med 

vårdpersonalen är viktig för de närståendes känsla av delaktighet i omvårdnaden samt 

för deras upplevelse av inflytande i de beslut som fattas. Det visades också i resultatet 

att om kommunikationen endast var fokuserad på den sjuke kände de närstående sig 

inte bekräftade, det fanns inget utrymme för deras känslor eller erfarenheter 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
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Om sjuksköterskan är medveten om konsekvenserna av otillräcklig information och 

fördelarna med tillräcklig information och därför tar sig tid att ge information kan 

detta öka den positiva känslan av delaktighet och därmed välbefinnande. I resultatet 

framkom det att information var av stor betydelse för de närståendes välmående och 

hur väl de kunde hantera sin livssituation (Brazil et al., 2010; Hearson et al., 2011; 

Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013; Mehta et al., 2010; Mehta et al., 2014; 

Milberg & Strang, 2011). Att information spelar stor roll för de närståendes 

välbefinnande har även visats i tidigare svensk omvårdnadsforskning (Socialstyrelsen, 

2007). Den brist på information som sågs i resultatet kunde leda till känslor av 

otillräcklighet, hjälplöshet, maktlöshet och ångest (Hunstad & Svindseth, 2011; Lees 

et al., 2014; Mehta et al., 2014; Milberg & Strang, 2011). Detta stämmer väl överens 

med det som visas av Brobäck och Berterö (2003), där de närstående beskriver 

samma negativa resultat av bristande information (ibid.). Adekvat och tillräcklig 

information gav däremot de närstående lugn, trygghet och stöd samt motverkade även 

känslor som maktlöshet och hjälplöshet (Lundberg et al., 2013; Milberg & Strang, 

2011). Detta styrks ytterligare av Docherty et al. (2008) som visar att information till 

de närstående om den sjukes vårdförlopp, biverkningar och symtom är väsentligt för 

deras välmående. 
 

 
Resultatet visade att de närstående behövde få skriftlig och muntlig information 

kontinuerligt under hela vårdtiden och att den behövde vara individuellt anpassad 

(Brazil et al., 2010; Hearson et al., 2011; Lundberg et al., 2013; Mehta et al., 2010; 

Mehta et al., 2014; Milberg & Strang, 2011). Resultatet visade också att när döden var 

nära tilltog oron hos de närstående och behovet av information ökade (Milberg & 

Strang, 2011). Det nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012) beskriver att 

närståendestödet också ska innefatta stödinsatser till de närstående efter att döden 

inträffat. Den palliativa vården upphör inte i samband med att döden inträffar utan 

innebär även fortsatt stöd för de närstående så att de kan hantera sin situation efter 

dödsfallet (ibid.). Många närstående saknar information om tiden efter att den sjuke 

har dött (Ventura et al., 2014). Det är därför viktigt att sjuksköterskan förbereder de 

närstående på hur tiden efter döden kommer att se ut innan döden inträffar för att 

minska de närståendes oro under sjukdomstiden. 
 

 
I resultatet framkom det att onödig sjukhusinläggning för den sjuke ibland blev 

följden av otillräcklig information och brist på avlastning (Hunstad & Svindseth, 

2011; Lees et al., 2014; Mehta et al., 2014; Milberg & Strang, 2011). Ofta kunde de 

närstående känna sig befriade när den sjuke var på sjukhus och de inte behövde ta 

något ansvar för honom eller henne men denna känsla av lättnad kunde leda till dåligt 

samvete (Brazil et al., 2010). Topf et al. (2013) beskriver att de närstående även kan 

uppleva dåligt samvete över att ha svikit den sjuke. I början av sjukdomstiden gav de 

närstående ett löfte om att vårda den sjuke hemma tills döden inträffar. När kraven på 

vården i hemmet blir för stora och de närstående inte kan hålla detta löfte kan de 

uppleva känslor som svek, misslyckande och ånger (ibid.). Avlastning, stöd, 
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information och en god relation till vårdpersonalen skulle kunna föregripa en 

sjukhusinläggning och/eller de negativa känslor de närstående erfar i anslutning till 

sjukhusinläggning. 
 

 
Kontinuitet hos vårdpersonalen framkom i resultatet som en betydande faktor för de 

närståendes upplevelse av vården. Brister i kontinuiteten skapade osäkerhet, ovisshet 

och förvirring medan god kontinuitet däremot främjade känslor av trygghet, tillit och 

delaktighet (Brazil et al., 2010; Brazil et al., 2012; Hearson et al., 2011; Lees et al., 

2014). Även Bee et al. (2009) belyser att kontinuitet hos vårdpersonalen är viktig för 

de närståendes välbefinnande. Resultatet visade att många närstående beskrev ett 

behov av tillgänglighet till vårdpersonalen dygnet runt samt hjälp med avlastning, 

dock kunde detta behov inte alltid uppfyllas vilket kunde leda till känslor av isolering 

och frustration (Brazil et al., 2010; Brazil et al., 2012; Hearson et al., 2011; Lees et 

al., 2014). Bee et al. (2009) beskriver även att brist på tillgänglighet och avlastning 

kan leda till att de närstående blir uttröttade (ibid.). Om de organisatoriska 

förutsättningarna finns kan sjuksköterskan planera för att samma personal 

återkommer samt se till att de närstående har ett telefonnummer till sjuksköterskan 

eftersom bara detta kan främja upplevelsen av kontinuitet. 
 

 
Flera närstående beskrev ett stort ansvar för den sjuke och att vårdpersonalen tog dem 

för givet (Carlsson, 2010; Cronfalk et al., 2009; Hunstad & Svindseth, 2011; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010). Bee et al. (2009) visar att vårdpersonalen ibland 

har orealistiska förväntningar på de närstående. En förutsättning för att vården i 

hemmet ska bli god är att närstående instämmer till att vården sker i hemmet och är 

villiga att delta (Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Om sjuksköterskan kan involvera de 

närstående i vården av den sjuke och ta till vara på deras kunskaper skulle det kunna 

främja den positiva delaktigheten där partnerskapet skapar goda förutsättningar för 

optimal omvårdnad. 
 

 
Det visade sig i resultatet att det var viktigt med en tydlig ansvarsfördelning eftersom 

de närstående ibland kände att det var oklart vad vårdpersonalen förväntade sig utav 

dem, vilket bidrog till känslor av osäkerhet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Detta 

bekräftas av Ventura et al. (2014) där de närstående beskriver att de efterfrågar 

skriftlig information om förväntningarna på dem i deras roll som vårdare. 
 

 
Resultatet av denna litteraturstudie visade att för att uppnå god palliativ vård, där de 

närstående och patienten upplevde största möjliga livskvalitet krävdes det att alla 

delar från resultatet fanns med: information, tillgänglighet och omvårdnadsrelation. 

När de närstående saknade någon del blev inte deras upplevelse av vården god. Den 

palliativa vården måste därför utformas med en balans av resultatets alla delar. 
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Konklusion 

Om sjuksköterskan planerar omvårdnaden så att informationen, tillgängligheten till 

vårdpersonalen och omvårdnadsrelationen blir god främjar det den goda 

delaktigheten. När den goda delaktigheten främjas kan lidande lindras och hälsa 

främjas hos de närstående. 
 

 
I resultatet framkommer det att delaktighet spelar en central roll för de närstående. De 

är delaktiga i vården och antingen är det en positiv eller negativ känsla. Deras behov 

av en god delaktighet genomsyrar hela resultatet. Information har en stor betydelse för 

de närståendes livssituation. Adekvat och individanpassad information leder till 

känslor av trygghet och är väsentlig för att de närstående ska kunna känna sig 

delaktiga i vården. När vårdpersonalen delar med sig av sina kunskaper och lyssnar 

till de närståendes kunskaper om den sjuke främjar det också deras känsla av 

delaktighet. 
 

 
De närstående har ett behov av avlastning för att kunna hantera sin situation. När de 

inte kan hantera situationen i hemmet kan det leda till onödig sjukhusinläggning för 

den sjuke och känslor av dåligt samvete. Hjälp med avlastning lättar det betungande 

ansvaret i hemmet och minskar känslor av ensamhet. Att ha vårdpersonal tillgänglig 

dygnet runt samt uppleva god kontinuitet ger de närstående en stor trygghet samt ökar 

deras välbefinnande. En god relation till vårdpersonalen är väsentlig för att de 

närstående ska känna sig trygga med att få avlastning och ger också ett skydd mot 

känslor som ångest och maktlöshet. 
 

 

Implikation 

Resultatet visar att de närstående ibland upplever brist på information vilket 

implicerar behovet av fortsatt forskning kring sjuksköterskans förmåga att ge 

information och närståendes erfarenheter av att få information. Sjuksköterskan 

behöver ha kunskap om närståendes behov av information och insikt om betydelsen 

av densamma för att kunna ge adekvat information. I resultatet framkommer det att 

många närstående erfar känslor som otillräcklighet, maktlöshet och hjälplöshet vilket 

indikerar att fortsatt forskning kring hur de närstående kan stödjas för att förhindra 

dessa känslor behövs. Resultatet tyder på att det är viktigt att sjuksköterskan har god 

kunskap och förståelse för de närståendes situation i palliativ hemsjukvård. För att 

sjuksköterskan ska kunna bemöta de närståendes behov och planera för optimal 

omvårdnad är det angeläget med fördjupad kunskap avseende de närståendes 

erfarenheter, vilket denna litteraturstudie förhoppningsvis kan bidra till. Det ses som 

betydelsefullt att det genomförs fler studier som undersöker de närståendes 

erfarenheter av palliativ hemsjukvård. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
 

 
Sökord 

 
Cinahl 

 
PubMed 

 
PsycInfo 

 
Palliativ vård 

 
Palliative care 

 
Palliative care 

 
Palliative care 

 
Hem 

 
Home 

 
Home 

 
Home 

 
Närstående 

Relative*, famil*, spouse*, 

next of kin, sibling* 
Relative*, famil*, spouse*, 

next of kin, sibling* 
Relative*, famil*, spouse*, 

next of kin, sibling* 

 
Erfarenheter 

 
Experience* 

 
Experience* 

 
Experience* 
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Tabell 2: Sökhistorik 
 

 
 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 
Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Granskade 

artiklar 
Resultat 

artiklar 
 

141017 
 

Cinahl (MH "Palliative care") 

AND((sibling* OR next of kin OR 

famil* OR relative* OR spouse* 

AND experience* AND home)) 

 
Limiters: Abstract Available; 

Published Date: 20090101- 

20141231; English Language; 

Research Article 

 
76 

 
76 

 
17 

 
11 

 

 
141021 

 

 
PubMed 

((("Palliative Care"[Mesh]) AND 

(sibling* OR next of kin OR 

famil* OR relative* OR spouse*)) 

AND experience*) AND home 

 
Limiters: Abstract; published in 

the last 5 years; English 

 

 
52 

 

 
43 

 

 
10 (varav 6 

dubbletter) 

 

 
0 

 

 
 

141111 

 

 
 

PsycInfo 

 
SU.EXACT("Palliative Care") 

AND (sibling* OR famil* OR next 

of kin OR spouse* OR relative*) 

AND home AND experience* 

 
Limiters: Peer reviewed; 

Language: English; Publication 

date: 2009-2014 

 

 
 

172 

 

 
 

75 

 

 
 

7 (varav 6 

dubbletter) 
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BILAGA C 
 
 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 
 

 

Referens Brazil, K., Bainbridge, D., Ploeg, J., Krueger, P., Taniguchi, A., & Marshall, D. (2012). Family 

caregiver views on patient-centred care at the end of life. Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences, 26(3), 513-518. doi: 10.1111/j.1471-6712.2011.00956x 

Land 

Databas 
Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera hur patientcentrerad den palliativa vården är, utifrån ett 

närståendeperspektiv. 

Metod: 

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

 

 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

Enkätundersökning. 

Icke-slumpmässigt urval, 262 informanter fick enkät hemskickad. 

 
”The Client-Centred Care Questionnaire” enkätundersökning användes för att erhålla de 

närståendes erfarenheter av hur patientcentrerade den palliativa vården var. 

 
Statistisk analys. 

 
151 bortfall, 111 närstående deltog i studien. 

Slutsats Majoriteten av informanterna svarade att de visste vem som skulle kontaktas när de behövde 

hjälp av vårdpersonalen i hemmet. De flesta tyckte att vården de fick var god men att det fanns 

brister i planerandet av vården: vem som skulle komma, när eller hur ofta. Mest positiva var de 

till att vårdpersonalen lyssnade till deras behov. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C 
 
 

Artikel 2 
 

 

Referens Brazil, K., Bainbridge, D., & Rodriguez, C. (2010). The stress process in palliative cancer care: A 

qualitative study on informal care giving and its implication for the delivery of care. American 

Journal of Hospice & Palliative Medicine, 27(2), 111-116. 

doi:http://dx.doi.org/10.1177/1049909109350176 

Land 

Databas 
Kanada 

PsycInfo 

Syfte Det primära syftet med studien var att undersöka hur omfattande stress är med hjälp av en process 

modell, samt att kartlägga stressfaktorer i samband med vård av en palliativ cancerpatient. 

Metod: 

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Ej angiven. 

Strategiskt urval, 30 närstående till patienter som fick palliativ hemsjukvård. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 
18 bortfall, 12 närstående deltog i studien. 

Slutsats Samtliga närstående betonade att adekvat stöd från vårdpersonalen var viktigt, samt att 

vårdpersonalen var tillgängliga dygnet runt. De närstående beskrev också en oro över antalet olika 

vårdgivare som de kom i kontakt med under vårdtiden. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 

http://dx.doi.org/10.1177/1049909109350176
http://dx.doi.org/10.1177/1049909109350176


BILAGA C 
 
 
 
 

Artikel 3 
 

 

Referens Carlsson, M. (2010). The significance of fatigue in relatives of palliative patients. Palliative & 

Supportive Care, 8(2), 137-142. doi: 10.1017/S1478951509990885 

Land 

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska förekomsten av trötthet hos närstående till palliativa patienter i 

hemsjukvården. 

Metod: 

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Mixad metod, pilotstudie. 

Beskrivande och tvärsnittsdesign. 

Strategiskt urval, 73 närstående till patienter som fick palliativ vård. 

Enkät med en kvalitativ och en kvantitativ del. 

Kvalitativ analys: Kvalitativ innehållsanalys/ Kvantitativ analys: Deskriptiv statistik. 

17 bortfall, 56 närstående deltog i studien. 

Slutsats Många närstående önskade psykiskt stöd ifrån vårdpersonalen, vissa som redan upplevde psykiskt 

stöd ifrån personalen beskrev att detta hjälpte dem. Att lätt kunna ta kontakt med vårdpersonalen 

betydde också mycket för hur de hanterade sin situation. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C 
 
 

Artikel 4 
 

 

Referens Cronfalk, B., Strang, P., & Ternestedt, B. (2009). Inner power, physical strength and existential 

well-being in daily life: relatives' experiences of receiving soft tissue massage in palliative home 

care. Journal Of Clinical Nursing, 18(15), 2225-2233. doi: 10.1111/j1365-2702.2008.02517.x 

Land 

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska närståendes erfarenheter av att få taktil massage som ett extra stöd vid vård 

av en döende familjemedlem i hemmet. 

Metod: 

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Ej angivet. 

Strategiskt urval, 21 närstående som vårdade en familjemedlem palliativt i hemmet. 

Halvstrukturerad intervju med informanterna efter att de fått taktilmassage 9 gånger x 25 minuter. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Två bortfall, 19 närstående deltog i studien. 

Slutsats De närstående kände sig bekräftade som vårdare och individer när vårdpersonalen 

uppmärksammade dem. En pålitlig relation var viktig för de närståendes känsla av trygghet. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C 
 
 

Artikel 5 
 

 

Referens Hearson, B., McClement, S., McMillan, D. E., & Harlos, M. (2011). Sleeping with one eye open: 

the sleep experience of family members providing palliative care at home. Journal Of Palliative 

Care,27(2), 69-78. 

Land 

Databas 
Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av sömn. 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 

 

 
 
Bortfall 

Mixad metod. 

 
Kvalitativ och kvantitativ. 

 

 
Strategiskt bekvämlighets urval, 16 närstående till patienter som fick palliativ hemsjukvård. 

 
Kvalitativ datainsamling: halvstrukturerade intervjuer/Kvantitativ datainsamling: 2 olika enkäter, 

registrering av sömnen samt sömndagbok. 
 

 
Kvalitativ analys: kvalitativ innehållsanalys/Kvantitativ analys: beskrivande och statistisk analys. 

Tre bortfall, 13 närstående deltog i studien. 

Slutsats De närstående betonade vikten av att få adekvat information från vårdpersonalen samt att 

informationen gavs kontinuerligt. Kontinuitet hos vårdpersonalen var av stor betydelse för de 

närstående. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C 
 
 

Artikel 6 
 

 

Referens Hunstad, I., & Svindseth, M. F. (2011). Challenges in home-based palliative care in Norway: a 

qualitative study of spouses' experiences. International Journal Of Palliative Nursing, 17(8), 398- 

404. 

Land 

Databas 
Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska närståendes syn på vad som avgör kvalitén på hemsjukvård i livets 

slutskede. 

Metod: 

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design. 

Strategiskt urval, sju närstående till patienter som fick palliativ hemsjukvård. 

Halvstrukturerad intervju. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

 
Inget, sju närstående deltog i studien. 

Slutsats De närstående uttryckte att vårdpersonalen betydde mycket för dem. De önskade att hjälpen i 

hemmet inte bara hade varit praktisk, utan även känslomässig. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C 
 
 

Artikel 7 
 

 

Referens Lees, C., Mayland, C., West, A., & Germaine, A. (2014). Quality of end-of-life care for those who 

die at home: views and experiences of bereaved relatives and carers. International Journal of 

Palliative Nursing,20(2), 63-67. 

Land 

Databas 
England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska de närståendes upplevelser av vård vid livets slut i hemmet. 

Metod: 

Design 

Urval 

 
Datainsamling 

 

 
 
Dataanalys 

 

 
 
Bortfall 

Mixad metod. 

 
Narrativ metod samt enkät. 

 

 
Strategiskt urval, 291 närstående till patienter som avlidit i hemmet. 

 
Ett kodat frågeformulär med slutna frågor och utrymme för narrativ data skickades ut tidigast två 

månader efter dödsfallet. En påminnelse skickades ut efter fyra veckor. 

 
Kvalitativ innehållsanalys 

 
219 bortfall, 72 närstående deltog i studien. 

Slutsats Närstående beskrev vikten av att få tillräcklig information om symtom och vikten av att kunna 

etablera en god relation till vårdpersonalen, för att tillsammans kunna uppnå bästa möjliga vård i 

livets slut. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C 
 
 

Artikel 8 
 

 

Referens Linderholm, M., & Friedrichsen, M. (2010). A desire to be seen: family caregivers' experiences of 

their caring role in palliative home care. Cancer Nursing, 33(1), 28-36. 

Land 

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska hur närstående till obotligt sjuka i palliativ hemsjukvård upplevde sin roll 

som vårdare samt upplevda stöd under patientens sista tid i livet och efter döden. 

Metod: 

Design 

Urval 

Datainsamling 
 

 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Hermeneutisk. 

Strategiskt urval, 14 närstående till patienter som fick palliativ hemsjukvård. 

Halvstrukturerad intervju. 

Hermeneutisk analysmetod. 
 

 
Ett bortfall, 13 närstående deltog i studien. 

Slutsats De närstående upplevde att vårdpersonalen tog deras roll som närstående för givet. När de hade en 

god relation till vårdpersonalen kände de att ansvaret för den sjuke var delat och inte bara deras 

eget. Om de inte kunde skapa en relation med vårdpersonal upplevde de känslor av maktlöshet. De 

närståendes erfarenhet av palliativ hemsjukvård var att de kände sig osynliga och önskade att de 

skulle bli sedda. Vårdpersonalen var där för den sjuke men inte för dem. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C 
 
 

Artikel 9 
 

 

Referens Lundberg, T., Olsson, M., & Fürst, C. J. (2013). The perspectives of bereaved family members on 

their experiences of support in palliative care. International Journal Of Palliative Nursing,19(6), 

282-288. 

Land 

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska närståendes erfarenheter av stöd i interaktionerna vid palliativ vård och 

känslomässiga erfarenheter som de förknippade med dessa interaktioner. 

Metod: 
 

 
Design 

 

 
 
Urval 

Datainsamling 

 

 
 
Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Retrospektiv design. 

Strategiskt urval, 30 närstående till palliativt sjuka. 

 
Sex månader efter att den sjuke avlidit skickades information hem till de närstående och en vecka 

senare kontaktades de. Individuella halvstrukturerade intervjuer genomfördes. Det fanns även 

utrymme för de närstående att berätta fritt om upplevelsen. 

 
Induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

 
Fem bortfall, 25 närstående deltog i studien. 

Slutsats Närstående beskrev att de kände värme och tillförlitlighet när vårdpersonalen visade empati samt 

när de tog sig tid att sitta ned och prata en stund. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C 
 
 

Artikel 10 
 

 

Referens Mehta, A., Chan, L. S., & Cohen, S. R. (2014). Flying Blind: Sources of Distress for Family 

Caregivers of Palliative Cancer Patients Managing Pain at Home. Journal Of Psychosocial 

Oncology, 32(1), 94-111. doi: 10.1080/07347332.2013.856057 

Land 

Databas 
Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att belysa faktorer som gav upphov till ångest hos närstående som hanterar 

palliativa patienters smärtbehandling i hemmet. 

Metod: 
 

 
Design 

 

 
 
Urval 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. 

Strategiskt urval, 24 närstående som hanterade smärtbehandlingen hos patienter som fick palliativ 

hemsjukvård. 

 
Halvstrukturerad intervju. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Inget, 24 närstående deltog i studien. 

Slutsats Brist på information ledde till att de närstående inte var förberedda på att hantera den sjukes 

symtom. När de inte kände sig lyssnade på eller stöttade av vårdpersonalen kände de sig isolerade 

och övergivna. De flesta hade en god relation till vårdpersonalen och de som inte hade det 

upplevde mer ångest och stress. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C 
 
 

Artikel 11 
 

 

Referens Mehta, A., Cohen, S., Carnevale, F., Ezer, H., & Ducharme, F. (2010). Family caregivers of 

palliative cancer patients at home: the puzzle of pain management. Journal Of Palliative 

Care,26(2), 184-193. 

Land 

Databas 
Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att förstå faktorer som används av närstående för att hantera smärtan hos cancer 

patienter i hemmet. 

Metod: 

Design 

Urval 

 

 
 
Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Grounded theory. 

Strategiskt urval, 24 närstående som hanterade smärtbehandlingen hos patienter som fick palliativ 

hemsjukvård. 

 
Genomfördes utifrån ett demografiskt frågeformulär samt genom intervjuer utifrån studiens syfte. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Inget, 24 närstående deltog i studien. 

Slutsats Några närstående upplevde att den information vårdpersonalen gav inte var till nytta. Avsaknad av 

tillräcklig information fick de närstående att känna hjälplöshet och otillräcklighet. Att skapa en 

relation med vårdpersonalen var viktigt för de närstående. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C 
 
 
 
 

Artikel 12 
 

 

Referens Milberg, A., & Strang, P. (2011). Protection against perceptions of powerlessness and helplessness 

during palliative care: the family members' perspective. Palliative & Supportive Care, 

9(3), 251-262. doi:10.1017/S1478951511000204 

Land 

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med den aktuella studien var att beskriva aspekter som upplevs som skydd mot hjälplöshet 

och maktlöshet hos närstående i samband med avancerad hemsjukvård. 

Metod: 

Design 

Urval 

 

 
 
Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Tvärsnittsdesign. 

323 närstående som antingen hade pågående palliativ vård i hemmet, eller om de haft en anhörig 

som avlidit i hemmet erbjöds att delta. 

 
Enkät med öppna frågor. 

 
Manifest kvalitativ innehållsanalys. 

 

 
90 bortfall, 233 närstående deltog i studien. 

Slutsats Närstående som kände att vårdpersonalen var hjälpsamma upplevde mindre känslor av 

otillräcklighet och hjälplöshet i vårdandet. Vissa närstående beskrev att de kände sig som en i 

teamet när vårdpersonalen var stöttande och gjorde dem delaktiga. Närstående visste att de när 

som helst kunde ringa till vårdpersonalen om de behövde hjälp. 

Vetenskaplig 

kvalitet 
Grad I 
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