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Abstract 
 
Background: About 80 percent of the people dying in Sweden are considered to have been in 
need of palliative care. When death is approaching, due to age or illness, the ill persons and 
the relatives needs must be met which is the main aim of palliative care. It has been 
increasingly common that people choose to be cared for in their own home in the end of life 
and therefore knowledge of the relatives’ experience is important for the healthcare 
professionals. 
Aim: To highlight relatives’ experience of palliative care at the end of life in the dying 
person’s home. 
Method: A literature review based on qualitative studies. Eight articles were analyzed in five 
steps according to Friberg’s qualitative content analysis for literature based studies. 
Results: Three main themes and six sub-themes emerged through the analysis. The main 
themes were: To fulfill a wish, To experience security and To be a caregiver. 
Conclusion: In order for relatives to feel confirmed as caregivers and to preserve a good 
health it is of great importance that the nurse communicate and makes them feel involved by 
giving them both support, information and the possibility to participate in the care but also to 
be unloaded. 
Keywords: End of life care, Experience, Home, Palliative care, Relative 
 



 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie beskriver hur närstående upplever palliativ vård i hemmet vid livets slutskede. 
I Sverige väljer allt fler personer att vårdas i sitt hem den sista tiden i livet, vilket innebär att 
det också är fler närstående som är i behov av vård då även deras hälsa påverkas. Därför är 
kunskap om de närståendes upplevelser viktig för sjukvården. 
 
Resultatet i studien baseras på åtta vetenskapliga artiklar där studiens resultat presenteras i tre 
huvudteman och sex subteman. Resultatet visade att närstående upplevde ett krav och en 
förväntan att uppfylla den döende personens önskan. De kände även ett behov av att få stöd 
och information från sjuksköterskan, men också att vara delaktiga och bli bekräftade. 
Vårdandet påverkade både de närståendes hälsa och relationen till den döende personen, men 
genom att sjuksköterskan fanns där som ett stöd för dem kunde den betydelsefulla relationen 
mellan den döende personen och dennes närstående bevaras. Därför har sjuksköterskans 
närvaro en betydande roll i hur närstående upplever den palliativa vården vid livets slutskede. 
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Inledning 
Enligt Socialstyrelsen (2018) så avlider drygt 90 000 personer årligen i Sverige och av dessa 
är det ca 80 procent som bedömts ha varit i behov av palliativ vård. När livet går mot sitt slut 
på grund av ålder eller sjukdom så ska människans behov tillgodoses och det är det den 
palliativa vården är till för (Socialstyrelsen, 2018). Möjligheten att få kvalificerad vård i 
hemmet har enligt Socialstyrelsen (2013) ökat de senaste tjugo åren och enligt Cancerfonden 
(2014) har hemsjukvårdens utbyggnad bidragit till att allt fler sjuka personer väljer att vårdas i 
hemmet den sista tiden i livet. Familjen har en betydande roll i den vård och omsorg som 
erbjuds av samhället och förväntas ofta vara både en källa till information under vårdtiden 
samt en vårdgivare i hemmet efter utskrivning från sjukhus (Svensk sjuksköterskeförening, 
2015). Det är således viktigt att sjuksköterskan får kunskap om hur de närstående upplever 
den palliativa vården vid livets slutskede. 

Bakgrund 

Historik 
Enligt Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) har döden inom den 
västerländska kulturen inte alltid varit undangömd. Förr föddes och dog människor i hemmet 
och förhållningssättet till döden sågs som en religiös händelse. Synen på döden förändrades 
under industrialismen då människor levde längre och den medicinska utvecklingen ökade. 
Samhället kom längre från döden i samband med att människor dog på sjukhus eller på 
institutioner där vårdpersonalen undvek de döende personerna då de ansåg att de inte längre 
var intressanta och socialt betraktades de redan som döda. För att inte oroa eller skrämma 
medpatienter eller besökare flyttades de döende personerna kort före sin död från 
flerbäddsrum till enkelrum. Det postmoderna samhället som vi lever i idag representeras av 
människors självbestämmande och utvecklingen har fört med sig att allt fler väljer att vårdas i 
sitt hem. Människor bestämmer själva var de vill dö vilket har gjort döden mer privat 
(Ternestedt et al., 2017). 
 
Enligt Socialdepartementet (2003) så var utgångspunkten för ädelreformen som grundades år 
1992 en helhetssyn på den äldre människan där medicinska och sociala behov skulle 
tillgodoses. Ädelreformen blev en av de mest betydande strukturförändringar som 
genomförts. Reformen innebar att kommunerna fick ta över landstingets ansvar av vård och 
omsorg för äldre och således överta ansvaret av hemsjukvården. Hemsjukvården utvecklades 
med bemanning dygnet runt och vård kunde genomföras i vårdtagarens egna hem. Reformen 
bidrog också till att närstående fick ta ett större ansvar (Socialdepartementet, 2003). 
 
Enligt Fridegren (2013) byggdes ett hospice upp i England i början på 1900-talet, ett slags 
härbärge, där endast sjömän som insjuknat i tuberkulos togs hand om. Under 1950-talet ansåg 
dock en sjuksköterska vid namn Cicely Saunders som arbetade på detta hospice att 
cancersjuka personer också skulle vårdas på samma sätt. Cirka tio år senare efter att ha blivit 
läkare, startade hon det första moderna hospicet för personer med cancer. I och med detta 
grundade Saunders den moderna hospicefilosofin som idag utgör grunden för den palliativa 
vården som handlar om lindrande vård för svårt sjuka och döende personer. Under slutet av 
1980-talet började satsningen på hospice i Sverige, men på grund av platsbrist och att 
människor hellre spenderade den sista tiden i livet i det egna hemmet, insåg vårdpersonalen 
att all vård inte kunde ges i hospice anläggningarna. Därmed blev palliativ vård inom 
hemsjukvården allt vanligare (Fridegren, 2013). 
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Palliativ vård 
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium (Palliativ, u.å) som betyder mantel 
(Pallium, u.å). World Health Organization (WHO, u.åa) definierar palliativ vård som ett sätt 
att förbättra patienter och närståendes livskvalitet när de står inför problem kopplade till en 
livshotande sjukdom. Livskvalitet definieras av WHO (u.åb) som individens upplevelse om 
sin ställning till det sammanhang de lever i och påverkas av sociala relationer, psykiskt 
tillstånd, fysisk hälsa och personlig tro. I den palliativa vården arbetar man i team ur olika 
yrkeskategorier för att tidigt kunna identifiera, bedöma och behandla smärta och andra 
problem (WHO, u.åa). Enligt Fridegren (2013) innebär palliativ vård att livet inte ska 
förlängas men inte heller förkortas och den döende personen ska få hjälp med psykiska, 
sociala och kroppsliga behov samt existentiella frågor fram till dess att döden inträffar. 
Socialdepartementet (2001) beskriver de fyra hörnstenarna som all vårdpersonal ska arbeta 
utifrån i palliativ vård. Den första är symtomkontroll och omfattar psykiska, fysiska, sociala 
och existentiella behov. Den andra hörnstenen handlar om ett samarbetande arbetslag där 
bland annat sjuksköterskor, undersköterskor och läkare ingår. Den tredje är god 
kommunikation mellan vårdpersonal, den döende personen och de närstående med syftet att 
främja den döende personens livskvalitet. Den fjärde hörnstenen handlar om att ge stöd till 
närstående och innefattar då att erbjuda de närstående möjligheten att delta i vården och att de 
får stöd under den döende personens sjukdomstid, men också efter dödsfallet 
(Socialdepartementet, 2001). 
 
Den palliativa vården kan enligt Socialstyrelsen (2013) beskrivas som en process indelad i två 
faser; den tidiga fasen och den sena fasen. Den tidiga fasen startar när personen konstateras ha 
en obotlig skada eller sjukdom. Syftet i den här fasen innebär att personen ska få en lämplig 
livsförlängande behandling samt insatser som främjar livskvalitet. Beslut att övergå till den 
sena fasen sker när det konstaterats att den livsförlängande behandlingen inte längre är 
betydelsefull eller orsakar lidande för personen (Socialstyrelsen, 2013). Övergången sker 
genom ett brytpunktssamtal där läkare, patient och närstående diskuterar innehållet av den 
fortsatta vården utifrån patientens tillstånd, önskemål och behov (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Den sena fasen i den palliativa vården är oftast kort och inriktar sig på att ge den döende 
personen och de närstående vård som främjar en hög livskvalitet och lindrar lidande. I den här 
fasen befinner sig den döende personen i livets slutskede där döden inom en överskådlig 
framtid är oundviklig och målet med vården skiftar från livsförlängande till lindrande 
(Socialstyrelsen, 2013). God palliativ vård innebär enligt Socialstyrelsen (2017) att närstående 
och patienter får information om patientens sjukdomstillstånd och när behandlingen, både 
bromsande och botande, inte längre har någon effekt. Palliativ vård i livets slutskede ges till 
personer med en kort tid kvar i livet och det är viktigt att identifiera när personen är i livets 
slutskede. Detta för att vård- och omsorgspersonal ska kunna erbjuda den döende personen 
och de närstående informerande samtal och på så sätt skapa möjlighet för att kunna förberedas 
på att livet går mot sitt slut (Socialstyrelsen, 2018). Vidare skriver Socialstyrelsen (2017) att 
det är viktigt att den döende personen blir informerad om vilka möjligheter som finns 
gällande beslut om var den sista tiden i livet ska spenderas. Socialstyrelsen (2013) skriver att 
även närstående ska få erbjudande om att delta i vården och få stöd både under den döende 
personens sjukdomstid och efter dödsfallet. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården 
genomföras och utformas efter patientens förutsättningar och önskemål där även närstående 
ska få möjlighet att medverka. 
 
I denna studie kommer begreppet palliativ vård användas och syftar då till vård vid livets 
slutskede. 
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Närstående 
Enligt Gerge och Fridegren (2013) är det viktigt att inte glömma bort att det runt en döende 
person finns närstående som påverkas känslomässigt. De närstående kan enligt Svenska 
palliativregistret (u.å.) vara en partner, släkting, nära vän eller en granne och enligt 
Palliativguiden (2008) är det den döende personen som definierar vilka som räknas till de 
närstående. Socialstyrelsen (u.å) beskriver att närståendebegreppet i första hand syftar till 
familj. Familj (Familj, u.å) grundas av äktenskap och blodsband mellan familjemedlemmar, 
men enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2017) kan familj definieras utifrån känslomässiga 
band mellan olika personer och är därmed en självdefinierad grupp. Svenska palliativregistret 
(u.å) beskriver hur balansgången mellan närståendes egna behov och omsorgen till den 
döende personen kan bli svår och detta för att den döende personens behov oftast sätts före de 
närståendes vilket i längden kan bli både fysiskt och psykiskt påfrestande. Dahlborg-
Lyckhage och Lindahl (2013) beskriver hur närstående som vårdat en döende person i 
hemmet upplevde att livet plötsligt tog en annan riktning och att de blev inkastade i en roll 
som innebar ansvar för den döende personens vård. Detta bidrog till en materiell, social och 
existentiell förändring som tvingade de närstående till en ny kurs i livet (Dahlborg-Lyckhage 
& Lindahl, 2013). 

Hälsa 
WHO (u.åc) definierar hälsa som ett fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande 
och inte enbart avsaknad av sjukdom eller skada. Enligt Eriksson (2018) är däremot begreppet 
hälsa svårdefinierat och kan beskrivas utifrån olika utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är 
att hälsa är sundhet, friskhet samt en känsla av välbefinnande, men också att hälsa är 
integration och att hälsan är relativ. Hälsa som sundhet, friskhet samt en känsla av 
välbefinnande behöver inte nödvändigtvis innebära frånvaro från sjukdom. Hälsa är 
individens kapacitet och inre stöd samt upplevelsen av att vara frisk trots samhällets 
bedömning av att vara sjuk. Sundhet och friskhet utgör den objektiva dimensionen av 
hälsobegreppet, där sundhet beskriver den psykiska hälsan och friskhet den fysiska. 
Välbefinnande utgör den subjektiva dimensionen och är individens upplevda tillstånd av 
välbehag. Hälsa är inget absolut och gränser för vad som är friskt respektive sjukt är 
svårdefinierade. Dessutom är hälsan som helhet unik för varje individ och dess relativitet 
innebär att den måste förstås i sitt sammanhang samt till tid och rum. Detta gör att frågan om 
att anses ha hälsa beror på individens integration till den sociala miljön och samhället 
(Eriksson, 2018). Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga (2016) kan informell vård och 
omsorg, att som närstående vara vårdgivare, ha en negativ påverkan på hälsan hos de 
närstående både fysiskt och psykiskt. Hälso- och sjukvården ska enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) främja en god hälsa och förebygga ohälsa. 

Personcentrerad och familjefokuserad omvårdnad 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016a) syftar personcentrerad vård till att synliggöra 
hela individen och prioritera de sociala, psykiska, andliga och existentiella behoven lika högt 
som de fysiska. Personcentrerad vård innefattar respekt för personens egen upplevelse av 
ohälsa och sjukdom och genom att arbeta på detta sätt kan hälsa främjas, beroende på vad 
hälsa betyder för just den enskilda personen. I den personcentrerade vården ska ett 
partnerskap upprättas mellan patient, närstående och vårdpersonal där respekt för varandras 
kunskap och upplevelser finns. Personens unika perspektiv ska vara likvärdigt med den 
professionella vården och personen ska ses som en jämlik och värdefull partner som sätts i 
centrum framför sjukdomen. Eftersom sjukdom och ohälsa inte enbart påverkar individen ska 
den personcentrerade vården också fokusera på personens sociala nätverk och därför planeras 
ofta patientens vård tillsammans med de närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 
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Enligt Benzein et al. (2017) är det inom den personcentrerade vården vanligt förekommande 
med familjerelaterad omvårdnad. Familjerelaterad omvårdnad ingår i den familjefokuserade 
omvårdnaden och innebär att antingen den närstående eller patienten sätts i centrum och att 
övriga utgör kontext. Familjefokuserad omvårdnad utgörs även av familjecentrerad 
omvårdnad som bygger på ett systemiskt förhållningssätt där familjen ses som ett system där 
varje familjemedlem utgör en del i systemet och som tillsammans bildar en enhet (Benzein et 
al., 2017). Nguyen, Bauman, Watling och Hahn (2017) menar att person- och familjecentrerad 
vård innebär att både patienter och familjemedlemmar involveras i vårdbeslut. Benzein et al. 
(2017) skriver vidare att när vårdpersonalen möter familjen som en enhet leder det till att alla 
familjemedlemmar ges möjlighet att tillsammans vara med och bestämma över vården och de 
närstående kan då känna glädje och känna sig tillfreds i rollen som vårdgivare. Den 
familjecentrerade omvårdnaden och den familjerelaterade omvårdnaden ska ses som 
varandras komplement. Dock bör det familjecentrerade förhållningssättet få ett större 
utrymme i dagens vård och omsorg än vad det har idag (Benzein et al, 2017). 

Sjuksköterskans profession 
International Council of Nurses [ICN] beskriver sjuksköterskans fyra ansvarsområden som 
handlar om att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra lidande. Det 
beskrivs också att sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och 
upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt lärande samt att uppträda på ett sätt som 
stärker yrkets anseende och ökar allmänhetens förtroende (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) så är omvårdnad sjuksköterskans 
kompetensområde där arbetet är grundat i vetenskaplig kunskap och i en humanistisk 
människosyn. Sjuksköterskan ansvarar för att människor i behov av vård förbättrar, bibehåller 
och återfår hälsa eller uppnår livskvalitet och välbefinnande fram tills döden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Enligt HSL (SFS 2017:30) så ska vården främja goda kontakter 
och samtidigt vara lättillgänglig. Sekse, Hunskår och Ellingsen (2017) beskriver vikten av att 
sjuksköterskorna visade omsorg för de närstående och byggde upp ett förtroende med dem i 
den palliativa vården och samtidigt menar Svensk sjuksköterskeförening (2017) att detta är en 
förutsättning för sjuksköterskans profession. Enligt Ternestedt et al. (2017) kan 
sjuksköterskan arbeta med hjälp av de 6 S:n som ett uttryck för personcentrerad vård. De 6 
S:n innefattar självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang 
och strategier. De 6 S:n bygger på en helhetssyn på patientens psykiska, fysiska, sociala och 
existentiella behov och syftet med detta arbetssätt är att stärka patientens förhållande i vården 
så att det finns möjlighet till delaktighet och självbestämmande. De sociala relationerna har 
stor betydelse för den döende personen och därför är det viktigt att den palliativa vården 
arbetar för att bevara relationen mellan den döende personen och dennes närstående 
(Ternestedt et al., 2017). Enligt Namasivayam, Lee, O’Connor och Barnett (2013) ansåg 
sjuksköterskan att det var viktigt att vårda de närstående som tagit på sig rollen som 
vårdgivare då det är mycket påfrestande att alltid finnas till hands för den döende personen. 

Problemformulering 
Möjligheten att vårdas i sitt hem vid livets slut har ökat allt mer de senaste decennierna på 
grund av en förstärkt hemsjukvård med både ökade resurser och förbättrade kunskaper. Detta 
innebär att allt fler döende personer väljer att vårdas i sitt hem och en av förutsättningarna är 
ofta att det finns en delaktig närstående i personens närhet. I dagens palliativa vård är således 
de närstående en viktig del och får inte glömmas bort. Det familjecentrerade förhållningssättet 
är här en förutsättning, men trots detta har inte förhållningssättet tillräckligt stort utrymme i 
vården. Eftersom sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa så är också kunskapen om de 
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närståendes upplevelser vid palliativ vård centralt. Denna studie är aktuell då palliativ vård i 
hemmet vid livets slutskede ökar allt mer i landets kommuner vilket även medför ett ökat 
kunskapsbehov gällande närståendes upplevelser och behov samt hur dessa ska bemötas. 

Syfte 
Studiens syfte var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet vid livets 
slutskede. 

Metod 
Friberg (2017) skriver att analys av kvalitativ forskning leder till en ökad förståelse för det 
valda fenomenet och bidrar till att skapa en evidensbaserad omvårdnad. Detta ger en 
helhetsbild av tidigare forskning som hjälper till att omsätta den vetenskapliga kunskapen till 
praktik och hur det studerade fenomenet kan användas i vårdarbetet (Friberg, 2017). För att 
belysa närståendes upplevelser av vård vid livets slutskede har således studier med kvalitativ 
ansats valts för att bidra till evidensbaserad omvårdnad. 

Litteratursökning  
Under examensarbetets början söktes information utifrån studiens syfte i olika databaser för 
att få en överblick av det valda ämnet och sedan gjordes en systematisk litteratursökning för 
att få fram artiklar till studiens resultat. Enligt Östlundh (2017) kan litteratursökning ske i två 
faser; den inledande- och den egentliga informationssökningen. Den inledande fasen innebär 
att både skapa grunden och få en översikt av forskningsområdet inför den egentliga 
informationssökningen. I den andra fasen söks det slutgiltiga urvalet av artiklar fram 
systematiskt (Östlundh, 2017). I den systematiska sökningen av vetenskapliga artiklar som 
beskrev närståendes upplevelser vid livets slutskede användes databaserna Cinahl, PsycINFO, 
PsycARTICLES och PubMed. Enligt Östlundh (2017) finns området omvårdnadsvetenskap 
framför allt i Cinahl medan PubMed främst innehåller medicinska, men även 
omvårdnadsrelaterade artiklar. I alla akademiska databaser finns en ämnesordlista som utgör 
grundstrukturen. Här finns de ord som beskriver dokumentets olika innehåll (Östlundh, 2017). 
Under sökning i Cinahl lades databaserna PsycINFO och PsycARTICLES till för att få ett 
bredare sökresultat. I sökningarna som gjordes i Cinahl, PsycINFO och PsycARTICLES 
användes ämnesorden (märkta med MH i tabellen) Palliative Care och Home Health Care. 
Sökord är enligt Östlundh (2017) de ord som representerar det ämne man vill skriva om. Vid 
en informationssökning kan man välja att använda trunkering (*) för att hitta dokument som 
innehåller olika böjningar av ett ord. Fältsökning används för att precisera en sökning inom ett 
fält för att öka sökresultatens kvalitet och för att spara tid (Östlundh, 2017). De sökord som 
användes var Relative*, Experience*, “Home-based”, Spouse*, “End of life care”, “Famil* 
Caregiver*”, Home* och Dying. Dessa söktes i fältet Abstract (märkta med AB i tabellen). 
Enligt Östlundh (2017) sätts flera söktermer samman och vanligen används operatorn ”AND” 
för att få fram dokument som har innehåll utifrån de sökord man valt och detta är en så kallad 
boolesk söklogik. Detta presenteras i tabellerna i bilaga I. Enligt Östlundh (2017) sorterar 
avgränsningar bort de dokument som inte hör till intresseområdet och språk, tid, peer review 
och dokumenttyp är de vanligaste. De avgränsningar som gjordes var Engelska, Peer Review 
och tidsspannet 2008-2018. 
 
I sökningarna som gjordes i PubMed användes ämnesorden (märkta med [MeSH Terms] i 
tabellen) “Palliative Care”, “Home Nursing”, Famil* och Caregive*. Sökorden “At home” 
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och Dying söktes i fältet Title/Abstract (med samma märkning i tabellen). De avgränsningar 
som användes var Engelska och 10 år. 
 
Sökningen avslutades när samma artiklar återkom trots att olika variationer av sökningar 
gjordes. 

Urval 
Inklusionskriterier till valda artiklar i resultatet var vård i hemmet, kvalitativt inriktad metod, 
närståendes upplevelser, palliativ vård vid livets slutskede och etiskt godkända. Samtidigt 
användes avgränsningar såsom engelskt språk, de skulle vara peer reviewed och inte vara 
äldre än 10 år. 
 
De artiklar som exkluderades handlade om vård på sjukhus eller särskilt boende. Även de som 
handlade om barn under 18 år, läkemedelshantering, specifika omvårdnadsåtgärder och 
behandlingar, avslutad livsuppehållande behandling och psykiatriska sjukdomar. Även 
artiklar med patient-, personal- eller kulturperspektiv samt artiklar med kvantitativ inriktning 
och review-artiklar valdes bort. 
 
Av de artiklar som framkom ur litteratursökningen lästes samtliga titlar igenom. Abstrakt 
lästes igenom i de artiklar som tycktes svara till studiens syfte och utifrån dessa valdes sex 
respektive två artiklar till studiens resultat. 
 
De artiklar som valdes till resultatet granskades enligt en kvalitetsmall, utarbetad av 
Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad av Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2011), som presenteras i bilaga II. Samtliga artiklar som valdes till studien var av grad I och 
presenteras i en översikt i bilaga III. 

Analys 
Kvalitativa artiklar analyseras genom fem steg där delar som innehåller bärande information 
av de olika resultaten läggs samman och bildar en ny helhet. I första steget av analysprocessen 
ska forskningens resultat läsas igenom för att få en uppfattning om vad den handlar om. 
Analysprocessens andra steg handlar om att ta ställning till vad i resultatet som svarar på 
examensarbetets syfte. I steg tre bör varje enskilt forskningsresultat sammanställas för att få 
en överblick av vad som ska analyseras (Friberg, 2017). Först lästes artiklarnas resultat 
igenom flera gånger och därefter ströks den text som svarade på uppsatsens syfte över med 
överstrykningspenna. Resultaten lästes igenom ytterligare en gång och den text som valdes ut 
från varje artikel översattes till svenska och sammanställdes i ett Word-dokument. Friberg 
(2017) skriver att i steg fyra bör skillnader och likheter i forskningens material framkomma. 
Materialet läggs sedan ihop och nya teman skapas och under hela analysprocessen bör syftet 
finnas i åtanke (Friberg, 2017). När översättningen var klar skrevs texten ut, lästes igenom 
och textinnehållet färgkodades sedan efter likheter. Därefter klipptes texten isär och för att 
undvika förväxlingar numrerades varje textdel med den siffra som varje artikel blivit tilldelad. 
Därefter sorterades textdelarna efter olika bärande perspektiv och skrevs sedan ihop till en ny 
text där likheter och skillnader framkom. En mindmap utformades utifrån närståendes 
upplevelser och efter diskussion kring det som framkom togs ett gemensamt beslut om 
uppsatsens teman och subteman. Friberg (2017) skriver i steg fem att resultatet ska 
presenteras på ett lättförståeligt sätt för att läsaren snabbt och enkelt ska kunna sätta sig in i 
och förstå vem som säger vad. 
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Resultat 
I tabell I nedan presenteras en översikt av de teman och subteman som växt fram. 

Tabell I. Översikt av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Att uppfylla en önskan Krav och förväntningar 

 
Att uppleva trygghet 

Behovet av stöd 
Behovet av information och delaktighet 
Behovet av att bli sedd 

Att hantera rollen som 
vårdgivare 

Att finnas där för den döende personen 
Att ta tillvara på den sista tiden tillsammans 

Att uppfylla en önskan 
Temat handlade om närståendes upplevelse av att ta på sig rollen som vårdgivare. Subtemat 
som framkom var Krav och förväntningar. 

Krav och förväntningar 

Närstående upplevde att samhället, vårdpersonalen och den döende personen förväntade sig 
att de skulle vara vårdgivare (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010; 
Linderholm & Friedrichsen, 2010). Trots en ambivalens och ångest tog därför de närstående 
mer eller mindre frivilligt på sig rollen som vårdgivare på grund av att de upplevde det som en 
skyldighet eller en moralisk plikt (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Wallerstedt, Andershed 
& Benzein, 2014). Men det kunde också upplevas som något naturligt och självklart att 
uppfylla den döende personens önskan om att vårdas i hemmet (Carlander et al, 2010). 
Närstående upplevde att det var deras ansvar som vårdgivare att uppfylla den döende 
personens vilja genom att stå upp för deras behov, önskan om att dö hemma och att respektera 
deras tro (Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015). Däremot kunde de 
närståendes och den döende personens tro leda till dilemman som innebar att religiösa 
övertygelser ställdes mot medicinsk information (Totman et al., 2015). De närstående 
upplevde att vårdandet var deras huvudsakliga ansvar vilket ofta bidrog till att de prioriterade 
den döende personens sociala, fysiska och emotionella behov framför sina egna (Carlander et 
al., 2010; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012), till exempel arbete och sociala 
aktiviteter (Ward-Griffin et al., 2012; Totman et al., 2015). Vårdandet kunde därför upplevas 
som krävande då de hela tiden fick vara vaksamma på den döende personens tillstånd och 
kritiserade sig själva för att de behövde eller önskade få en paus (Ward-Griffin et al., 2012; 
Totman et al., 2015). Denna prioritering av den döende personens behov ledde till att 
närståendes fysiska och mentala hälsa påverkades, men också relationen till den döende 
personen och sjuksköterskan (Ward-Griffin et al., 2012). Trots detta ansåg närstående att det 
var oacceptabelt att den döende personen skulle dö ensam och för att undvika att det skulle 
hända ställde de ändå upp (Wallerstedt et al., 2014: Totman et al., 2015; Soroka, Froggatt & 
Morris, 2018). 
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Att uppleva trygghet 
Temat handlade om vilka faktorer som spelade in för att de närstående skulle uppleva 
trygghet i sin roll som vårdgivare. De tre subteman som framkom var Behovet av stöd, 
Behovet av information och delaktighet samt Behovet av att bli sedd. 
 
Behovet av stöd 
Närstående upplevde att de hade en egen stödjande roll till den döende personen, men det var 
alltid sjuksköterskan som hade det avgörande ansvaret (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
Upplevelsen av trygghet som vårdgivare berodde dock på kvaliteten och mängden stöd de fick 
(Totman et al., 2015). De kände sig därför svikna av vårdpersonalen när de ensamma fick ta 
ansvar under för lång tid och upplevde desperation när de inte fick stöd när de behövde det 
som mest (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Totman et al., 2015). Stöd från släktingar, tro 
och vårdpersonal var dock något som värdesattes och dämpade känslan av isolering och 
ensamhet hos de närstående (Soroka et al., 2018; Totman et al., 2015). 
 
Det som var grundläggande för att närstående skulle få en positiv vårderfarenhet under vård i 
livets slutskede var att vårdpersonal visade att de brydde sig om både den döende personens 
behov, men också de närståendes (Lees, Mayland, West & Germaine, 2014; Totman et al., 
2015). Däremot kunde erfarenheten bli negativ när samordnad och anpassad vård i relation till 
symtom och symtomkontroll inte fanns (Lees et al., 2014). 
 
Behovet av information och delaktighet 
God kommunikation och förberedelser inför döden bidrog till att närstående upplevde döden 
som kontrollerad, odramatisk, lugn och värdig samt en tillfredsställelse av att de uppfyllt den 
döende personens önskan om att dö i sitt hem (Wallerstedt et al., 2014). De ville ha en öppen 
dialog med vårdpersonalen om den döende personens sjukdomsprognos, men behövde också 
ha information om hur denne skulle påverkas, tecken på att döden närmade sig och om själva 
dödstillfället (Soroka et al., 2018; Totman et al., 2015). De närstående upplevde att 
informationen behövde individanpassas och att det var gynnsamt om den gavs vid situationer 
där den kunde användas. De uppskattade även när vårdpersonalen tog sig tid att förklara saker 
och försäkrade dem om att de gjorde allt de kunde (Soroka et al., 2018). När vårdpersonalen 
informerade om den döendes sjukdomsprognos på ett okänsligt och nonchalant sätt kände de 
närstående sig avfärdade och obekräftade (Totman et al., 2015). I de fall där det fanns 
kommunikationsbrister eller där förberedelser uteblev karaktäriserades dödstillfället av 
motsägelsefull information, otillfredsställd symtombehandling, krav istället för stöd och av 
kaos (Wallerstedt et al., 2014). Kommunikationen om vad som förväntades före och efter 
döden var således viktig för de närstående, medans brist på eller undvikande kommunikation 
från sjuksköterskorna istället bidrog till en känsla av förvirring och frustration hos de 
närstående och de upplevde att saker undanhölls (Lees, et al., 2014; Linderholm & 
Friedrichsen, 2010; Totman et al., 2015). Det fanns också situationer där närstående upplevde 
otydlig information om vad vårdpersonalen förväntade sig av dem gällande vårdandet vilket 
bidrog till att de kände sig sårbara, osäkra och ensamma (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 
Det fanns också en osäkerhet kring hur mycket de närstående skulle hjälpa till utan att den 
döende personens självständighet togs ifrån dem (Ward-Griffin et al., 2012). Däremot kunde 
de uppleva trygghet när de bjöds in till att delta i eller observera vårdpersonalens arbete 
gällande den döende personen (Soroka et al., 2018). 
 
Behovet av att bli sedd 
Närstående upplevde att sjuksköterskans primära fokus var den döende personen och valde 
därför att lämna dem ensamma för att inte inkräkta på deras relation (Ward-Griffin et al., 
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2012). De ville inte störa vårdpersonalen med vad de själva ansåg som obetydliga och enkla 
frågor eller om de behövde hjälp (Soroka et al., 2018; Ward-Griffin et al., 2012). Men denna 
ytliga relation mellan de närstående och sjuksköterskan bidrog istället till att de kände sig 
uteslutna, maktlösa och ensamma (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Ward-Griffin et al., 
2012; Wallerstedt et al., 2014). Känslan av ensamhet förstärktes ytterligare hos de närstående 
när familj eller vänner inte frågade om deras hälsa, erbjöd hjälp eller inte bjöd in till 
aktiviteter utanför vårdandet (Ward-Griffin et al., 2012). De närstående önskade också att de 
hade ett telefonnummer att ringa till när de var i behov av hjälp (Hunstad & Svindseth, 2011). 
Däremot kunde de uppleva att känslan av ensamhet minskades när familj och vänner var med 
i beslutsfattandet (Totman et al., 2015; Soroka et al., 2018). De närstående ville bara att någon 
skulle förstå vad de gick igenom trots att de sällan pratade om sina egna behov (Totman et al., 
2015; Ward- Griffin et al., 2018). De kände sig även maktlösa och övergivna när vårdpersonal 
inte uppmärksammade deras osäkerhet och brist på kunskap samt när dessa behov inte möttes 
(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Carlander et al., 2010; Wallerstedt et al., 2014). De 
upplevde också att vårdpersonalen inte alltid respekterade eller förstod deras känsla av att inte 
klara av att vårda den döende personen i hemmet (Wallerstedt et al., 2014) och önskade att de 
hade fått mer än bara praktisk hjälp från sjuksköterskorna och att sjuksköterskorna lyssnat på 
dem och bekräftat dem som vårdgivare (Hunstad & Svindseth, 2011). De kände sig därför 
tryggare i sin roll som vårdgivare när personalen uppmuntrade dem och sa att de gjorde ett bra 
jobb (Soroka et al., 2018). 

Att hantera rollen som vårdgivare 
Temat handlade om närståendes tankar och känslor som framkom under sjukdomstiden och 
efter dödsfallet. De två subteman som framkom var Att finnas där för den döende personen 
samt Att ta tillvara på den sista tiden tillsammans. 
 
Att hantera rollen som vårdgivare 
Rollen som beslutsfattare gällande den döende personens vård upplevde de närstående var 
något nytt och att behöva se den döende personens psykiska och fysiska lidande var 
ångestfyllt (Hunstad & Svindseth, 2011; Lees et al., 2014; Totman et al., 2015). Hade 
närstående däremot vårdat personer i livets slutskede tidigare eller ifall den döende personen 
accepterat döden så upplevdes en ökad trygghet i att hantera den döende personens försämring 
(Soroka et al., 2018). Närstående ansåg att det var viktigt att de gav ett intryck av trygghet och 
styrka genom att inte visa tecken på ilska, rädsla, osäkerhet eller sorg (Linderholm & 
Friedrichsen, 2010; Ward-Griffin et al., 2012) eller ge uttryck för andra negativa tankar 
relaterat till den döende personens vård (Carlander et al., 2010; Ward-Griffin et al., 2012; 
Totman et al., 2015). 
 
Närstående upplevde att deras förmåga att hantera vården vid livets slutskede berodde på den 
döende personens tillstånd, förmåga att ta hand om sina egna personliga behov och förmågan 
att kommunicera sina önskemål (Soroka et al., 2018). De beskrev att vården av den döende 
personen innebar att de fick tänja sina gränser gällande integritet och intimitet (Carlander et 
al., 2010). Det kunde handla om personlig vård såsom att se efter den döende personens 
hygien, byte av förband och medicinering (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Ward-Griffin et 
al., 2012; Totman et al., 2015). Vårdandet kunde även äventyras av faktorer utom de 
närståendes kontroll såsom ekonomiska orsaker (Totman et al., 2015). 
 
Att ta tillvara på den sista tiden tillsammans 
Medvetenheten om att den döende personen var i livets slutskede gjorde att de närstående 
värderade relationen högre och de beslöt sig för att njuta och få ut så mycket som möjligt utav 
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den sista tiden de hade kvar tillsammans (Ward-Griffin et al., 2012; Totman et al., 2015). De 
upplevde en djupare ömhet till den döende personen när dennes behov ökade (Soroka et al., 
2018) och att sjukdomsprocessen gav dem möjligheter till att få saker sagda och möjlighet till 
att anpassa sig till döden (Totman et al., 2015). Genom att vara fysiskt tillgängliga, men också 
emotionellt genom att dela tankar och känslor så upplevde närstående att de kände 
samhörighet och en möjlighet att fördjupa relationen med den döende personen (Carlander et 
al., 2010; Ward-Griffin et al., 2012; Totman et al., 2015). Insikten om den oundvikliga döden 
ledde till en intimitet som de inte tidigare upplevt på grund av de seriösa samtalen som det 
gav upphov till (Hunstad & Svindseth, 2011). Samtidigt upplevde de närstående också att det 
var svårt att dela tankar och känslor tillsammans på grund av svårigheter att hantera döden 
(Carlander et al., 2010; Hunstad & Svindseth, 2011). 
 
De närstående upplevde att vårdandet handlade om att ge något tillbaka till den döende 
personen och möjligheten att kunna närvara under tiden fram till eller vid dödstillfället gav 
dem därför tröst (Totman et al., 2015). En större uppskattning till livet upplevdes också vilket 
motiverade till att ta vara på sitt eget liv och hälsa efter mötet med döden (Carlander et al., 
2010; Totman et al., 2015). Trots att det fanns svåra perioder under vård vid livets slutskede 
ångrade sig inte de närstående utan upplevde det som något positivt att den döende personen 
fick spendera sista tiden i livet i hemmet (Hunstad & Svindseth, 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med uppsatsen var att belysa närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet vid 
livets slutskede. Enligt Friberg (2017) kan kvalitativ forskning bidra till en ökad förståelse om 
hur erfarenheter, upplevelser och behov kan mötas. För att svara på syftet valdes därför 
vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats. 
 
I den inledande sökningen användes flertalet databaser för att få en översikt över det valda 
ämnesområdet palliativ vård. Enligt Östlundh (2017) leder den inledande 
informationssökningen till att grunden skapas och en överblick av det valda 
forskningsområdet växer fram. Utifrån det som framkom i sökningen valdes närståendes 
upplevelse av palliativ vård i hemmet då det fanns begränsat med forskning kring både de 
närstående och av deras upplevelse vid palliativ vård i hemmet vid livets slutskede. Enligt 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) ska sökning göras i databaser vars 
innehåll bäst svarar till studiens syfte. Därför gjordes den systematiska litteratursökningen 
främst i databaser där omvårdnadsvetenskap är dess huvudsakliga innehåll. Till 
litteratursökningen användes ämnesord och sökord i olika kombinationer med operatorn AND 
för att få fram artiklar som svarade till studiens syfte. Sökning med OR eller NOT kunde ha 
gjorts för att sortera bort artiklar som inte var relevanta till syftet. Enligt Östlundh (2017) kan 
operatorn OR användas för att få fram olika synonymer av en term samt för att få träffar på de 
sammansatta sökningarna. Vidare skriver Östlundh (2017) att sökning med operatorn NOT 
ger avgränsningar för att endast omfatta den använda termen. 
 
Enligt Östlundh (2017) är vetenskapliga forskningsresultat en färskvara och avgränsning i tid 
är relevant. Därför ansågs tidsspannet på 10 år som väsentligt. Artiklar på engelska valdes då 
Östlundh (2017) skriver att de flesta vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska. 
Avgränsningen peer reviewed betyder enligt Willman et al. (2016) att artikeln har granskats 
innan publicering av en grupp experter och används enligt Östlundh (2017) för att endast få 
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fram artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Däremot skriver Östlundh (2017) att 
avgränsningen inte garanterar att den enskilda artikeln är vetenskaplig. En granskningsmall 
användes således för att bedöma artiklarnas kvalitetsgrad. 
 
De inklusionskriterier som valdes ansågs relevanta för studiens syfte. Samtliga artiklar som 
valdes till studiens resultat skulle ha ett etiskt godkännande. Kliniska Studier Sverige (u.å) 
presenterar Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer för medicinsk forskning som säger att 
de grundläggande principerna innebär att individens omsorg alltid ska gå före samhällets och 
vetenskapens intresse. Respekt för information kring individens privatliv ska hanteras 
konfidentiellt samtidigt som deras psykiska och fysiska integritet inte ska påverkas (Kliniska 
Studier Sverige, u.å). De artiklar som valdes till studiens resultat beskrev endast de 
närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet vid livets slutskede. Detta för att undvika 
förväxlingar och försäkring om att det endast var närståendes upplevelser, känslor och tankar 
som framkom i resultatet. De artiklar som exkluderades innehöll psykiatriska sjukdomar, 
specifika omvårdnadsåtgärder och olika behandlingar då detta inte svarade till syftet. Även 
artiklar som handlade om barn under 18 år valdes bort. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns 
skillnader kring etiska och rättsliga frågor vid palliativ vård av barn samt att föräldrarna ofta 
är mycket mer aktiva och engagerade i genomförandet av vården än närstående till en vuxen. 
Ytterligare artiklar som exkluderades var de som var ur ett patient-, personal- eller 
kulturperspektiv samt de som handlade om vård på särskilt boende eller sjukhus då de inte 
svarade till syftet. Dessa artiklar valdes därför bort då studiens syfte var ur ett 
närståendeperspektiv och inte heller avsåg att studera skillnader eller upplevelser gällande 
kultur och vårdmiljöer och enligt Friberg (2017) ska de artiklar som väljs handla om det 
aktuella fenomenet. 
 
De åtta artiklar som valdes till studiens resultat granskades enligt den 
kvalitetsgranskningsmall som presenteras i bilaga II. Enligt Willman et al. (2016) ska 
granskningsprotokollens innehåll anpassas och utformas till varje unik studie. Därför valdes 
de punkter som inte ansågs relevanta för den enskilda artikeln bort. Vidare skriver Willman et 
al. (2016) att styrkan i materialet beror på den enskilda studiens kvalitet. De artiklar som 
valdes var alla av grad I. En av de artiklar som valdes till studiens resultat använde i en 
tidigare forskning ett kvantitativt formulär med kompletterande narrativa frågor. Då resultatet 
i artikeln endast presenterades utifrån deltagarnas berättelser kunde den således inkluderas till 
studien. 
 
Vid analys och tolkning av artiklarnas resultat ansågs det viktigt att inte tolka eller ta fakta ur 
dess kontext för att få det att stämma in på studiens syfte. Detta ansågs viktigt för att inte ge 
läsarna en missvisande bild. Enligt Polit och Beck (2017) ska tolkning och redovisning av 
datamaterial vara sanningsenligt för att stärka studiens giltighet. Artiklarnas resultat översattes 
gemensamt där betydelsen av olika ord och uppfattningar om textens innebörd diskuterades. 
Som komplement till den egna engelska språkkunskapen användes lexikon och ett web-
baserat översättningsprogram. Eftersom modersmålet inte var engelska kunde feltolkningar 
under analysprocessen ha skett och därför användes en tredje part. 
 
Artiklarna och den urklippta texten numrerades och genom en noggrann hantering av 
anteckningarna kunde förväxlingar undvikas. Enligt Rosberg (2017) kan en noggrann 
redogörelse för tillvägagångssätt och val av strategier bidra till resultatets tillförlitlighet. 
Förförståelsen kring studiens ämnesområde diskuterades och då ingen egentlig förkunskap 
fanns ansågs det bidra till en objektiv syn och att analysprocessen därmed inte präglades av 
egna värderingar. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kan en förförståelse inom 
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ett område bidra till att analys och resultat präglas. Analysprocessen har under studiens gång 
genomförts tillsammans och författarnas delaktighet har varit likvärdig. 
 
I studiens resultat framkom ett brett och omfattande innehåll och därför ansågs antalet artiklar 
vara tillräckligt. Enligt Friberg (2017) är det bättre att göra en fördjupad analys av få artiklar 
inom ett avgränsat område, än tvärtom. Avsaknad av vissa faktorer i resultatet hade kunnat 
undvikas om ett ökat antal artiklar använts. Det som hade kunnat belysas ytterligare hade varit 
religionens och olika traditioners inverkan på de närståendes upplevelser och hur de upplevde 
personalens närvaro i hemmet samt upplevelserna kring vårdprocessen efter den döende 
personens bortgång. 
 
Det första temat i studiens resultat har endast ett subtema då detta beskriver vilka faktorer som 
bidrog till att de närstående tog på sig rollen som vårdgivare. Enligt Dahlborg- Lyckhage 
(2017) ska resultatet vara logiskt och tydligt presenterat där läsaren ska följa en röd tråd 
genom hela arbetet. Innehållet i subtemat ansågs som en lämplig introduktion och bidrog 
således till att resultatet presenterades i en kronologisk ordning av de närståendes upplevelser 
av vårdprocessens olika delar. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) är det läsaren 
som avgör om resultatet är överförbart eller inte och för att bedöma trovärdigheten ska den 
röda tråden urskiljas genom hela arbetet där bakgrunden introducerar för syftet och resultatet 
svarar på syftet. 
 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) kan en noggrann beskrivning av urval och 
analys ge läsarna möjlighet att bedöma tolkningens giltighet. 
 
Under studiens gång har etiska frågeställningar diskuterats och det som framkom var att det 
var viktigt att inte tolka eller ta delar av artiklarnas resultat ur dess kontext för att de bättre 
skulle svara till studiens syfte. God referenshantering ansågs också viktigt ur ett etiskt 
perspektiv för att på ett tydligt sätt visa vem som sagt vad. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskor bidra till en evidensbaserad vård med en 
grund som främjar ett etiskt förhållningssätt. Det var således viktigt att inte redovisa ett 
missvisande resultat för att det som framkom ur studien skulle kunna tillämpas i 
sjuksköterskans profession. 
 

Resultatdiskussion 
Att uppfylla en önskan 
Studien visar att närstående upplever en förväntan från omgivningen att ta på sig rollen som 
vårdgivare. Detta bekräftas av Regionala Cancercentrum (2016) som menar att närstående 
upplever ett krav från antingen den döende personen eller vårdpersonalen angående att ha 
hand om omvårdnaden av den döende. Men det kan också finnas ett samförstånd mellan de 
närstående och den döende om hur det ska vara. För att kunna få reda på detta är det viktigt att 
fråga hur deras respektive önskemål om delaktighet ser ut (Regionala Cancercentrum, 2016). 
Sjuksköterskans roll inom den familjecentrerade omvårdnaden bygger enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) på en relation som karaktäriseras av ömsesidighet. Det är 
således viktigt att sjuksköterskan ser de närstående som en del i den döende personens vård 
och ger dem möjlighet till att uttrycka sin vilja angående valet att ta på sig rollen som 
vårdgivare och därmed inte göra det till ett krav. Enligt Socialstyrelsen (2016) ska palliativ 
vård i grundutbildningen för sjuksköterskor ingå, men hur den är utformad skiljer sig mellan 
olika lärosäten både vad gäller tid, innehåll och omfattning. Patientlagen (SFS 2014:821) 
poängterar vikten av att närstående ska få möjlighet att vara delaktiga vid utformning och 
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genomförande av vården. Det är därför mycket viktigt att sjuksköterskan får denna kunskap 
redan i grundutbildningen för att kunna tillämpa detta i sin yrkesutövning och kunna ge en 
god vård vid livets slut. 
 
I studien framkommer det att de närstående kan känna en kluvenhet inför rollen som 
vårdgivare, men också att det är en självklarhet att uppfylla den döende personens önskan om 
att vårdas i hemmet. Detta stöds av Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) som visar att de 
närstående anser att vårdgivandet antingen är naturligt eller att det är deras vilja att uppfylla 
den döende personens önskan. Vidare skriver Andersson, Ekwall, Hallberg och Edberg (2010) 
att även om vårdandet är fysiskt krävande och stressfyllt så är det något som de närstående 
verkligen vill göra. Det är därför viktigt att sjuksköterskan i anslutning till brytpunktssamtalet 
tillsammans med den döende och de närstående för en dialog om hur de vill ha den sista tiden 
för att tillsammans kunna planera vården. Enligt Socialstyrelsen (2017) ska en diskussion 
föras med patienten och de närstående om den fortsatta vården. Adekvat information ger den 
döende personen möjlighet att fatta beslut om den sista tiden utifrån dennes tillstånd, behov 
och önskemål (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Studien visar att de närstående upplever vårdandet som deras huvudsakliga ansvar vilket ofta 
bidrar till att de prioriterar den döende personens behov över sina egna. Svenska 
palliativregistret (u.å.) menar att det kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande för de 
närstående att prioritera den döende personens behov före sina egna. Detta bekräftas även av 
Andersson et al. (2010) som skriver att de närstående upplever att de har det huvudsakliga 
ansvaret på grund av att de känner den döende personen bäst, men också att de anpassar sitt 
liv efter den döendes önskemål och behov i sådan utsträckning att deras frihet begränsas. 
Sjuksköterskor bör därför vägleda de närstående i sin roll som vårdgivare för att hälsan inte 
ska påverkas, vilket styrks av både HSL (SFS 2017:30) och ICN:s etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) som säger att vården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa. 
 
Att uppleva trygghet 
I studien framkommer det att närstående känner sig svikna av vårdpersonal när de själva får ta 
ansvar under för lång tid. Enligt Jack, O’Brien, Scrutton, Baldry och Groves (2014) ansåg de 
närstående att avlastning från vårdandet var oerhört viktigt och vidare skriver Harrop, Byrne 
och Nelson (2014) att det kunde bidra till en känsla av trygghet även om det bara handlade om 
en kort stund eftersom de visste att den döende personen var i goda händer. I studien ansågs 
stöd och visad omtanke vara viktigt för att de närstående ska få en positiv vårderfarenhet. 
Därför är det angeläget att sjuksköterskan bygger upp ett förtroende och visar omsorg för de 
närstående. Socialstyrelsen (2013) beskriver att en viktig del av den palliativa vården är att ge 
möjlighet till delaktighet och stöd till närstående både före och efter dödstillfället och syftet är 
att främja deras förmåga att hantera svårigheter och förebygga ohälsa. Enligt Regionala 
Cancercentrum (2016) så är vårdpersonalens förmåga att visa empati en förutsättning för ett 
ömsesidigt givande och tagande i vårdrelationen. Närstående behöver få stöd då risken annars 
blir stor att de efter dödsfallet får svårare att hantera sorgen eller att de själva blir sjuka 
(Cancerfonden, 2014). 

Studien visar att de närstående kan få en negativ upplevelse av palliativ vård i hemmet vid 
livets slutskede när samordnad och anpassad vård inte finns gällande symtomkontroll. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att vårdgivare inom hälso- och sjukvård ska 
planera för och vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att förhindra vårdskador hos 
patienten. För att främja den döende personens livskvalitet bör den palliativa vården också 
anpassas utifrån individuella behov och detta bör efterföljas eftersom den palliativa vården 
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enligt Socialstyrelsen (2013) ska arbeta utifrån de fyra hörnstenarna där bland annat 
symtomkontroll ingår. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska planeringen av patientens vård 
vara individuell där säkerhet, kontinuitet och trygghet tillgodoses. För att förebygga ohälsa är 
det därför viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt bedömer patientens tillstånd. 

Studien visar att det är viktigt med kommunikation och att undvikande kommunikation leder 
till en psykisk påfrestning hos de närstående i form av frustration och förvirring. Enligt 
Lundberg, Olsson och Fürst (2013) ansåg närstående att en dialog med öppen och ärlig 
information gjorde att frågor och svar kring funderingar besvarats. Enligt Regionala 
Cancercentrum (2016) så utgör uppriktig och ärlig information grunden för förtroendet till 
vårdpersonalen. Sjuksköterskan har enligt ICN:s etiska kod ansvar för att den information 
som ges är tillräcklig, korrekt och lämplig (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är 
därför sjuksköterskans ansvar att tillgodose god kommunikation mellan alla parter. Vidare 
visar studien på att de närstående upplever otydlig information om vad som förväntas av dem 
och att detta får negativa känslor som följd. Cancerfonden (2014) skriver att de närstående 
behöver vara delaktiga och informerade för att klara av att ta hand om och vara ett stöd för 
den döende personen. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) så kan information som inte kan 
lämnas till patienten istället ges till en närstående, men den som lämnar informationen ska 
också försäkra sig om att både innehållet och betydelsen av informationen har förståtts av 
mottagaren. I studien framkommer det också att upplevelsen av dödstillfället är beroende av 
förberedelser och god kommunikation för att de närstående ska uppleva det som kontrollerat, 
lugnt och värdigt. Mohammed, Swami, Pope, Hannon, Nissim, Hales och Zimmermann 
(2018) skriver i deras studie att närståenden som planerat att den döende personen ska 
spendera den sista tiden i livet hemma uttrycker ett behov av förberedelse och en förståelse 
för vad som kan förväntas av vårdpersonal. Närstående som inte upplevt döden tidigare 
uppskattar därför detaljerade förklaringar om vad som kan ske under dödsprocessen 
(Mohammed et al., 2018). God information och kunskap om sjukdoms- och dödsprocessen är 
således viktig då ovisshet kan leda till ångest för de närstående (Harrop et al., 2014). Familjen 
och sjuksköterskan har utifrån den familjecentrerade omvårdnaden olika kunskap om hur 
hälsa och hälsoproblem kan hanteras och tar då med sig sina resurser in i vårdrelationen 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans kunskap kring god kommunikation 
och information är därför viktig för att kunna möta de närståendes behov av förberedelser i 
palliativ vård. 
 
Enligt studien känner sig närstående tryggare i rollen som vårdgivare när de får uppmuntran 
och bekräftelse från vårdpersonal att de gör ett bra jobb, men också när de blir bekräftade som 
vårdgivare. Vilket bekräftas av Jack et al. (2014) som skriver att de närstående uppskattar att 
få bekräftelse från vårdpersonal om att det de gör för den döende personen är bra. Enligt 
Socialstyrelsen (2013) så behöver närstående ses och stöttas oavsett var de vårdar någon. 
Sjuksköterskan ska därför vara medveten om att bekräftelse är en viktig del för att de 
närstående ska känna sig trygga i rollen som vårdgivare. Detta styrks av Harding, Epiphaniou, 
Hamilton, Bridger, Robinson, George, Beyno, och Higginson (2012) som skriver att 
närstående uttrycker ett behov av att bli sedd av vårdpersonal genom att deras närvaro i 
rummet och kunskap om vården bekräftas samt att de får vara delaktiga i samtalen kring den 
döende personens situation. I studien framkom även uppskattningen av att ha ett 
telefonnummer att ringa till när de närstående är i behov av hjälp. Vilket styrks av Milberg 
och Friedrichsen (2017) som skriver att detta kan öka närståendes trygghet som vårdgivare. 
Då sjuksköterskan inte alltid kan vara fysiskt närvarande är det viktigt att försäkra de 
närstående om att de ändå alltid är tillgängliga. 
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Studien visar att närstående känner sig uteslutna, maktlösa och ensamma ifall relationen till 
sjuksköterskan är ytlig. För att undvika de negativa upplevelserna kopplade till en ytlig 
relation är det viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där 
ett partnerskap ska upprättas med den döende personen och de närstående. Jack, Mitchell, 
Cope och O’brien (2016) menar att djupa konversationer och en bra relation med 
sjuksköterskan gör att de närstående upplever att deras psykiska välmående förbättrades. 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) är målsättningen att balansera maktförhållandet 
så att patient och närstående blir partners i omvårdnaden så att de känner trygghet och 
samtidigt upplever respekt. Benzein et al. (2017) skriver att familjen i familjecentrerad 
omvårdnad ska mötas som en enhet av vård- och omsorgspersonal och att det då kan bidra till 
en samskapad vård där allas kompetens tas tillvara. 

Att hantera rollen som vårdgivare 
I studien framkom det att närstående upplever det viktigt att ge intryck av trygghet och styrka 
inför den döende personen, samtidigt som de inte vill visa eller uttrycka negativa känslor 
kring personens vård. Enligt Epiphaniou, Hamilton, Bridger, Robinson, Rob, Beynon, 
Higginson och Harding (2012) valde de närstående att hålla den fysiska och psykiska 
påfrestningen för sig själva för att skydda den döende personen, familjen och vännerna. 
Regionala Cancercentrum (2016) skriver att eftersom de närstående känner oro precis som 
den döende personen är möjligheten att få dela med sig av tankar och känslor viktigt vid livets 
slutskede. De närstående är således enligt Harding et al. (2012) i behov av känslomässigt stöd 
i form av att någon tar sig tid och ger de närstående möjlighet att dela tankar och åsikter. 
Enligt Socialstyrelsen (2013) ska hälso- och sjukvården erbjuda närstående emotionellt stöd i 
form av samtal, både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. För att främja de närståendes 
välbefinnande har sjuksköterskan därför en viktig uppgift i att upprätta en förtroendefull 
relation och att föra samtal med de närstående om hur de mår och upplever sin situation. Detta 
eftersom de närstående är viktiga i palliativ vård och att även deras behov av trygghet och 
säkerhet måste stärkas. 
 
Studien visar att närståendes förmåga att vårda berodde på den döende personens tillstånd och 
dennes förmåga att ta hand om sina egna personliga behov. Janze och Henriksson (2014) 
skriver att vissa närstående ville att hälso- och sjukvårdspersonal skulle ta hand om intim- och 
personlig hygien. Det är således viktigt att sjuksköterskor ger de närstående möjlighet att 
själva bestämma i vilken omfattning de ska vårda den döende personen. Sjuksköterskan ska 
därför informera om vilka insatser den döende personer har rätt till. Enligt Svenska 
palliativregistret (u.å) har alla närstående rätt till utbildning eller information angående vilket 
stöd den döende personen kan få. 
 
I studien framkom det att närstående upplever att sjukdoms- och dödsprocessen ger möjlighet 
att dela tankar och känslor med den döende personen, att deras relation fördjupas och att de 
närstående har möjlighet att anpassa sig till döden. Detta styrks av Andersson et al. (2010) 
som menar att de närstående då får en insikt om att varje ögonblick av livet är dyrbart. 
Regionala Cancercentrum (2016) skriver också att närstående vid livets slutskede trots 
svårigheter och utmaningar kan få en personlig utveckling och att den sista tiden i livet kan bli 
en värdefull tid om den döende personen och de närstående får möjlighet att förbereda sig 
inför döden och på så sätt skapa mening och välbefinnande. Enligt Ternestedt et al. (2017) ska 
S:et som handlar om sociala relationer fokusera på hur de närstående och den döende 
personens relation kan bevaras under vårdtiden. Sjuksköterskan ska därmed arbeta för att 
bevara den betydelsefulla relationen mellan den döende personen och deras närstående för att 
den sista tiden i livet ska upplevas så bra som möjligt. Kommunen har enligt HSL (SFS 
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2017:30) en skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård till personer som väljer att 
vårdas i sitt hem och Patientlagen (SFS 2014:821) kräver att patientens olika insatser ska 
planeras ändamålsenligt. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan ser till att planeringen av 
omvårdnadsåtgärder och vårdinsatser tillgodoser den döende personens och de närståendes 
behov av förberedelse inför döden. Det är också angeläget att förutsättningarna för att bevara 
den döende personens och de närståendes relation och välbefinnande finns och att det blir en 
värdefull tid som inte enbart präglas av det som var tungt för de närstående utan att de även 
ska kunna se tillbaka på tiden som något positivt. 

Slutsatser 
De närstående upplever en förväntan från omgivningen att vårda den döende personen och att 
uppfylla dennes önskan om att dö i sitt hem. De prioriterar därför den döende personens 
behov före sina egna vilket leder till att deras psykiska och fysiska hälsa påverkas. Stöd från 
sjuksköterskor i form av information och bekräftelse leder till en känsla av trygghet. De 
närstående vill vara delaktiga i beslutsfattandet gällande vården då vårdandet kan leda till att 
de närståendes relation till den döende personen påverkas. Sjuksköterskan och annan 
vårdpersonal behöver ha kunskap om närståendes upplevelser av att vårda en familjemedlem i 
livets slutskede i hemmet för att kunna uppmärksamma och vara medveten om de närståendes 
behov av information och stöd. För att de närstående ska känna sig delaktiga och bekräftade 
som vårdgivare är det därför av stor vikt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett person- och 
familjecentrerat förhållningssätt. Detta för att i största möjliga mån göra de närstående 
delaktiga och på så sätt kunna bevara en god hälsa både hos närstående och hos den döende 
personen. 

Praktiska implikationer 
Studien visar att den palliativa vården vid livets slutskede i hemmet har en stor påverkan på 
de närståendes hälsa. Sjuksköterskans kunskap inom området kan bidra till en ökad förståelse 
för de närståendes utmaningar och hur de ska bemöta dessa. I dagens hälso- och sjukvård 
ligger stor vikt vid att arbeta personcentrerat och detta kan leda till att de närståendes behov 
av omvårdnad glöms bort. Det är således viktigt att sjuksköterskan lyckas bygga upp en 
förtroendefull relation. Detta genom att komplettera den personcentrerade vården med ett 
familjecentrerat förhållningssätt så att de närstående får ökad bekräftelse och en ökad 
delaktighet i omvårdnaden. Då studiens resultat visar på bristande kommunikation mellan 
sjuksköterskan och de närstående är det således viktigt att sjuksköterskan ger kontinuerlig 
information som kan bidra till ökad trygghet hos de närstående. Eftersom det blir vanligare att 
personer väljer att spendera den sista tiden i livet i sitt hem innebär det att fler närstående 
kommer att vara i behov av bekräftelse och stöd i sin roll som vårdgivare. Detta innebär att 
sjuksköterskan kommer att få en allt mer betydande roll i den palliativa vården och att denna 
studies resultat bidrar till grundläggande kunskap om de närståendes upplevelser. 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Tidigare studier har beskrivit sjuksköterskans och patientens upplevelse och då fokuserat mer 
på vårdmiljöer såsom sjukhus och särskilda boenden. Resultatet i denna studie visar på ett 
ökat behov av djupare kunskap angående de närståendes upplevelser av palliativ vård i 
hemmet vid livets slutskede. De närstående uttryckte ett behov av att bli bekräftade och vara 
delaktiga i omvårdnaden av den döende personen. Det är således viktigt för sjuksköterskans 
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fortsatta kunskapsutveckling att mer forskning bedrivs inom området palliativ vård i hemmet 
ur ett närståendeperspektiv för att bidra till en förbättrad omvårdnad. 
 
Författarna till denna studie anser att ämnet palliativ vård ska ingå som en obligatorisk kurs i 
sjuksköterskans grundutbildning då det idag inte finns krav på detta. Nyutexaminerade 
sjuksköterskor har därför varierande kunskaper gällande omvårdnad och de behov som den 
döende personen och de närstående har i palliativ vård. Då de närstående är en viktig del av 
den palliativa vården bör även implementeringen av det familjecentrerade förhållningssättet 
studeras. Författarna till denna studie anser även att de har ett behov av ytterligare kunskap i 
hur man arbetar utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt i praktiken. Detta för att på bästa 
sätt se den döende personen och de närstående som en enhet där allas resurser och behov tas 
tillvara på och bemöts, vilket skulle kunna leda till en förbättrad kvalitet i omvårdnaden. 
 
Resultatet i denna studie visade också på att de närstående upplevde att de fick tänja på sina 
gränser gällande integritet och intimitet såsom matning och personlig vård. Författarna anser 
även att de är i behov av ytterligare kunskap kring samtalen med den döende personen och de 
närstående angående valet att vårdas i hemmet. Detta för att genom god kommunikation få 
fram en tydlig plan av vad som förväntas av alla parter och att nödvändiga resurser inom olika 
yrkeskategorier sätts in. 
 
Fortsatta studier som berör religionens och traditionens inverkan vid palliativ vård vid livets 
slutskede samt närståendes upplevelser efter den döende personens bortgång rekommenderas 
också då det skapar en större förståelse för de närståendes hälsa och hur den kan påverkas. 
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vården av god 
kvalitet, men 
det fanns 
tillfällen då 
adekvat stöd 
eller 
information 
inte alltid 
fanns. 
Speciellt när 
det kom till 
smärtlindring 
och vad 
närstående 
kunde 
förvänta sig 
när döden var 
nära. 
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2. Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Linderholm, 
M., & 
Friedrichsen
, M. 
 
2010 
 
Sverige 

Problem: 
Fler 
människor 
vårdas i 
hemmet 
vid livets 
slutskede. 
Denna 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Inspelade 
intervjuer med 
öppna frågor. 
 

Urval: 
Deltagarna 
skulle ha 
varit 
vårdgivare 
till anhöriga 
som gått bort 
3-12 

Närstående 
upplevde att de 
frivilligt tog på 
sig rollen som 
informell 
vårdgivare. De 
upplevde att de 
blev uteslutna 
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situation 
påverkar 
den 
närstående
s hälsa, 
välmående 
och roll. 
 
Syfte: 
Ta reda på 
hur de 
informella 
vårdgivarn
a till en 
döende 
släkting 
upplevde 
sin vård 
och roll 
under 
patientens 
slutskede 
och efter 
döden. 

Analys med ett 
hermeneutiskt 
förhållningssät
t 
 
 
 

månader 
sedan, 
uppleva ha 
adekvat 
fysisk- och 
psykisk 
kapacitet, 
prata och 
förstå 
svenska samt 
godkänna 
inspelning av 
intervjuer. 
 
Studiegrupp
: 
Närstående 
som vårdat 
sina anhöriga 
i hemmet vid 
livets 
slutskede. 14 
deltagare 
varav 9 
kvinnor och 
5 män. 

och hade en 
känsla av 
maktlöshet när 
de inte klarade 
av att etablera 
en relation 
med 
vårdpersonalen
. För att de 
informella 
vårdgivarna 
skulle känna 
sig sedda var 
det nödvändigt 
för dem att 
berätta om hur 
de upplevde 
sin egen 
stödjande roll. 

 

3. Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsaklig
t resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Carlander
, I., 
Sahlberg-
Blom, E., 
Hellström, 
I., & 
Ternestedt
, B. 
 
2010 
 
Sverige 
 
 
 
 
 

Problem: 
Hälsa och det 
vardagliga 
livet påverkar 
de närstående 
som utför 
vård vid livets 
slutskede. 
 
Syfte: 
Ta reda på hur 
situationer i 
vardagen av 
att vårda en 
döende 
familjemedle
m påverkar de 

Kvalitativ 
deskriptiv 
ansats. 
 
Intervjuerna 
började med 
en öppen fråga 
och fortsatte 
sedan med 
följdfrågor. 
 
Intervjuerna 
varade i 60-90 
min, spelades 
in och 
transkriberades
. 

Urval: 
Närstående 
som vårdat en 
döende 
familjemedle
m i mer än 
fyra veckor i 
den sjuke 
personens 
hem. 
Studiegrupp: 
10 deltagare 
varav 3 fruar, 
3 makar, 3 
döttrar och en 
var syster. 

Tre mönster 
framkom och 
dessa var 
utmanade 
ideal, töjda 
gränser och 
ömsesidigt 
beroende. 
Tillsammans 
bildade de 
kärntemat, 
”det 
modifierade 
jaget”. 
Intimitet, 
förbjudna 
tankar och 
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närståendes 
självbild. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Åldersspann 
på 36-71 år. 
 
 
 
 
 
 

minskat 
personligt 
utrymme var 
olika 
situationer 
som 
utmanade de 
närståendes 
självbild. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsaklig
t resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Ward-
Griffin, C., 
McWilliam
, C.L., & 
Oudshoorn
, A. 
 
2012 
 
Kanada 

Problem: 
Kunskap 
om 
relationen 
mellan 
närstående, 
den sjuke 
och 
vårdpersona
l vid vård i 
livets 
slutskede i 
hemmet är 
liten. 
Syfte: 
Ta reda på 
hur 
relationen 
mellan äldre 
cancersjuka 
personer, 
deras 
närstående 
vårdare och 
vårdpersona
l 
påverkades 
vid vård i 
livets 
slutskede i 
hemmet. 

Kvalitativ 
ansats. 
 
Etnografiskt 
förhållningssätt 
 
Djupgående, 
semistrukturerad
e intervjuer 
gjordes med 
deltagarna under 
en 6-8 månaders 
period. 
Totalt blev det 
16 intervjuer 
som alla pågick i 
cirka en timme. 
Observationer i 
deltagarnas hem 
gjordes under 
samma period i 
totalt cirka 20 
timmar. 

Urval: 
Den sjuke 
skulle 
regelbundet 
vårdats av en 
närstående, 
ha cancer, 
vara över 60 
år och förstå 
och tala 
engelska. 
Studiegrupp
: 
4 deltagare 
varav 3 
kvinnor och 
en man. 
De var fruar, 
make och en 
syster till den 
sjuke 
personen. 

Resultatet 
visar att 
vårdgivarna 
prioriterade 
vårdtagarens 
behov men 
ignorerade 
sina egna. 
 
Vårdgivarna 
kunde känna 
en 
samhörighet 
med 
vårdtagaren 
men också ett 
utanförskap 
då de antog 
att 
sjuksköterska
n endast var 
där för att 
vårda den 
sjuka. 
 
Det var svårt 
att se till att få 
ihop vardagen 
men samtidigt 
ansträngande 
att orka med. 
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5. Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrup
p 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Totman, J., 
Pistrang, N., 
Smith, S., 
Hennessey, 
S., & Martin, 
J. 
 
2015 
 
Storbritanni
en 

Problem: 
Det finns 
begränsad 
förståelse 
av 
närståendes 
upplevelser 
och behov 
under vård 
vid livets 
slutskede. 
 
Syfte: 
Ta reda på 
närståendes 
emotionella 
utmaningar 
som 
vårdgivare 
och deras 
upplevelser 
av möte 
med 
vårdpersona
l, ur ett 
existentiellt 
perspektiv. 

Kvalitativ 
ansats 
 
Semistrukturera
de intervjuer. 
Intervjuerna 
genomfördes på 
hospice eller i 
hemmet, varade 
i cirka en timme 
och spelades in 
för att sedan 
transkriberas. 
 
 

Urval: 
Närstående 
till patienter 
som avlidit, 
cirka tre 
månader 
innan 
studien 
påbörjades, 
till följd av 
cancer. 
 
De sjuke 
personerna 
skulle fått 
hospice-
liknande 
vård i 
hemmet. 
 
De sjuke 
avled tre 
månader 
innan 
studien 
gjordes. 
 
Närstående 
skulle vara 
över 21 år 
och tala 
flytande 
engelska. 
 
Studiegrup
p: 
15 deltagare 
varav 11 
kvinnor och 
4 män, med 
ett 
åldersspann 
på 27-66 år. 
Olika 
etniska 
bakgrunder 

I den första 
kategorin 
framkom 
närståendes 
upplevelser av 
att hantera 
ansvaret för 
vården och 
vårdpersonale
ns ansvar att 
hjälpa dem 
utföra det. 
 
Den andra 
kategorin 
visade att 
närstående 
ofta upplevde 
en känsla av 
att vara ensam 
och isolerad. 
 
Den tredje 
kategorin 
visade att 
närståendes 
tankar på att 
deras anhöriga 
skulle dö 
framkallade 
ångest, men 
också tankar 
på hur de 
kunde hantera 
vetskapen 
under 
vårdandet. 
 
Fjärde 
kategorin 
visade att 
närstående 
upplevde en 
djup 
meningsfull 
strävan som 

Grad I 
 
 
 
 
 
 
 



 

och relation 
till den 
avlidna. 

trots sina 
utmaningar 
också hade en 
positiv 
dimension. 

 

6. Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakli
gt resultat 

Kvalitets-
gransknin
g 

Soroka, 
J. T., 
Froggat
t, K., & 
Morris, 
S. 
 
2018 
 
USA 

Problem: 
Närstående till 
personer i livets 
slutskede känner 
sig inte beredda 
eller trygga med 
att ta hand om 
vården av vänner 
eller släktingar 
som dör i 
hemmet. 
 
Syfte: 
Att belysa 
närståendes 
känslor, 
upplevelser och 
åsikter av att ge 
obetald vård av 
döende 
familjemedlemm
ar i hemmet, för 
att bättre förstå 
vad som bidrar 
till deras trygghet 
under vård i 
livets slutskede. 

Kvalitativ ansats 
 
Semistrukturera
de djupgående 
intervjuer med 
öppna frågor. 
Datainsamlingen 
gjordes 2014. 
 
En narrativ 
dataanalys 
gjordes. 

Urval: 
Närstående 
som fått stöd 
av ett 
hospice vid 
vård i livets 
slutskede i 
hemmet. 
 
Studiegrup
p: 
16 deltagare, 
11 kvinnor 
och 5 män. 
10 var 
partner och 
6 var barn 
till den sjuke 
personen. 

Närståendes 
trygghet 
formades av 
den döende 
personens 
terminala 
sjukdom 
samt de 
närståendes 
värderingar 
och 
relationer. 
Tryggheten 
påverkades 
också av 
deras behov 
och den 
mängd och 
kvalitet stöd 
som de fick. 
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7. Problem 
och syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskni
ng 

Hunstad, 
I., & 
Svindset
h, M. F. 
 

Problem: 
Forskning 
om 
patienter 
och 

Kvalitativ 
ansats 
 
Semistrukturera
de intervjuer 

Urval: 
Närstående som 
vårdat 
familjemedlemm
ar, som avlidit 

Närstående 
uppgav att de 
pendlade mellan 
att acceptera 
döden och 
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2011 
 
Norge 
 
 
 
 
 

närståend
es 
upplevels
er av 
palliativ 
vård i 
hemmet 
är få. 
Syfte: 
Ta reda 
på vilka 
faktorer 
som 
bestämme
r 
kvaliteten 
av vård i 
livets 
slutskede 
i hemmet 
enligt 
närståend
e. 

med öppna 
frågor, under en 
5 månaders 
period hösten 
2007. 
Författaren 
kände inte 
deltagarna och 
deltog inte i 
urvalsprocessen
. 
Intervjuerna 
varade i 1-2 
timmar. 
 
Intervjuerna 
transkriberades 
och en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
gjordes. 

inom de 2 
senaste åren, i 
hemmet. 4 
patienter dog 
hemma och 3 
lades in på 
sjukhus 2-5 
dagar före dem 
avled. 
Studiegrupp: 
7 deltagare, 
varav 3 kvinnor 
och 4 män med 
ett åldersspann 
på 44-82 år. Alla 
var make/maka 
till den döende 
personen. 

hoppas på att 
personen skulle 
överleva fram 
tills de gradvis 
accepterade det 
oundvikliga. De 
pendlade också 
mellan att känna 
sig hjälplösa 
och att ha 
kompetents att 
hantera 
utmaningarna 
med vård i 
hemmet. 
Närstående 
uttryckte ett 
behov av stöd 
och större behov 
av holistisk vård 
under 
sjukdomsförlop
pet i form av 
kontakt med 
vårdpersonal 
dygnet runt. 
Närstående ville 
bli betraktade 
som en viktig 
del av vården. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Problem 
och syfte 

Ansats och metod Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakli
gt resultat 

Kvalitets-
granskni
ng 

Wallersted
t, B., 
Andershe
d, B., & 
Benzein, 
E. 
 
2014 
 
Sverige 
 
 
 

Problem: 
Behov av 
att öka 
kunskap 
om 
närståend
es 
upplevels
er av det 
egna 
hemmet 
som 
vårdplats 

Kvalitativ ansats 
 
Två intervjuer 
utfördes med varje 
familj där varje 
intervju spelades 
in på en MP3-
spelare och varade 
från 1-1,5 timme. 
Under första 
intervjun fick 
familjemedlemmar
na bland annat 

Urval: 
Närstående som 
varit delaktig i 
vård av en 
döende 
familjemedlem, 
men som också 
mottagit ”sitting 
service” i 
hemmet. 
 
Studiegrupp: 

Närståendes 
val av att 
vara 
vårdgivare 
var starkt 
kopplat till 
att uppfylla 
den döende 
personens 
önskan av 
att vårdas i 
hemmet. För 
att hantera 
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vid livets 
slutskede 
är 
nödvändig
t. Detta 
för att se 
hur 
familjen 
påverkas. 
För att det 
ska bli 
möjligt 
utgår man 
ifrån 
olikheter i 
olika 
situationer
, 
individer, 
behov och 
kontexter. 
 
Syfte: 
Ta reda på 
hur 
närståend
e upplever 
sitt egna 
hem som 
en plats 
för vård, 
vaka och 
död. 

beskriva varför 
hemmet valdes 
som vårdplats och 
under andra 
intervjun bads de 
berätta om 
vårdprocessen. 
I båda intervjuerna 
uppkom det 
följdfrågor. 
 
Intervjuerna 
transkriberades 
och analyserades 
enligt kvalitativ 
innehållsanalys. 
Under data- och 
analysprocessen 
läste och 
validerade 
författarna texten 
och stegen i 
analysprocessen 
och efter 
upprepade 
diskussioner var 
författarna överens 
om resultatet. 

7 
familjemedlem
mar i 4 olika 
familjer varav 4 
var kvinnor och 
3 män. 
Relationen till 
och vad de 
närstående 
gjorde för den 
döende personen 
varierade. 

rollen 
upplevde de 
närstående 
att de var i 
behov av 
stöd, 
möjlighet att 
förbereda 
sig för 
döden 
genom 
information 
och 
planering. 
Sitting 
service 
upplevdes 
vara ett stöd 
för de 
närståendes 
när de 
kunde 
överlämna 
en del av 
ansvaret 
samtidigt 
som det 
upplevdes 
negativt när 
förväntad 
hjälp inte 
gavs. 
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