
  

 

Närståendes upplevelser av att vara delaktiga 

i omvårdnaden av den palliativa patienten 

- En litteraturstudie 

Families experience of being involved in the care of the palliative patient. 

- A literature study 

 

Sabina Dahlén 

Caroline Johansson 

Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet 

Grundnivå/15Hp 

Handledares namn: Anette Granlund och Lisa Hällsten 

Examinerande lärare: Ingela Leibring  

Inlämningsdatum: 2018-11-02 



   

 

SAMMANFATTNING 

 

Titel:                             Närståendes upplevelser av att vara delaktiga i omvårdnaden av 

 den palliativa patienten 

 Families experience of being involved in the care of the palliative patient 

  

 

Fakultet:                            Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

 

Institution:                         Institutionen för Hälsovetenskaper 

 

Ämne:                               Omvårdnad 

 

Kurs:           Examensarbete i omvårdnad, 15 hp, grundnivå 

                    

Författare:   Sabina Dahlén och Caroline Johansson 

 

Handledare:    Anette Granlund och Lisa Hällsten 

 

Sidor:          24 + bilaga 

 

Nyckelord:  Närstående, Palliativ vård, Omsorgsgivare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion: Det finns ett stort behov av palliativ vård i Sverige och ett flertal människor väljer 

att delta i omvårdnaden av en familjemedlem, vän eller granne. Samhället har ett ansvar att stödja 

både den palliativa patienten och närstående. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur 

närstående upplever att vara delaktiga i omvårdnaden av patienter i ett palliativt skede. Metod: 

Litteraturstudien följde Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Artiklarna som gav studiens 

resultat söktes fram i databaserna CINAHL och PubMed. Majoriteten av de 12 artiklar som 

utformat resultatet var av kvalitativ metod. Resultat: I resultatet framkom det fyra teman om hur 

närstående påverkades av omsorgsgivandet. Dessa teman var: förändrade relationer och roller, 

förändrad hälsa, hälso- och sjukvårdspersonalens inflytande och behov av stöd. Slutsats: 

Närstående som var omsorgsgivare till en palliativ patient kunde i samband med omsorgsgivandet 

uppleva att relationen kunde bli djupare, att hälsan kunde bli påverkad och att flera känslor kunde 

tillkomma. Ett missnöje med hälso- och sjukvårdspersonalen var något som kunde förekomma 

men ett bra stöd från omgivningen var av betydelse. 
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Introduktion  

 
Det är vanligt att vilja vårda och stötta närstående när de drabbats av sjukdom och närmare var 

femte person av Sveriges befolkning deltar i vården kring den sjukdomsdrabbade. Cirka 100 

000 personer har behövt lämna sina arbeten eller gå ner i tid för att kunna delta i omvårdnaden. 

Det finns även närstående som är villiga att ha omsorgsgivandet som sin huvudsakliga syssla 

utan några insatser från hälso- och sjukvårdspersonal. Befolkningens behov av vård och omsorg 

skulle inte kunna tillgodoses utan insatser från exempelvis familj, grannar eller vänner och 

dessa insatser beskrivs som en samhällsbärande funktion (Socialstyrelsen 2014). Enligt 

Taverner et al. (2016) är det vanligt att äldre människor som fortfarande har en viss 

självständighet litar på att närstående, speciellt kvinnor, tillhandahåller vård och hjälp i hemmet. 

Det är samhällets ansvar att erbjuda vårdinsatser till den sjukdomsdrabbade, trots detta är det 

närstående som tar ett stort ansvar som omsorgsgivare (Socialstyrelsen 2014).  
 

Socialstyrelsen (2016a) skriver att närstående riskerar att drabbas av ohälsa, sämre ekonomi, 

social isolering och försämrad livskvalité som följd av vårdandet av den palliativa patienten 

och Yu et al. (2015) definierar detta som “caregiver burden”. Vårdandet av den palliativa 

patienten kan bli påfrestande för närstående och då kan ”caregiver burden” uppstå. ”Caregiver 

burden” är en kombination av fysisk, psykisk, ekonomisk, emotionell och social stress som kan 

upplevas av de personer som medverkar i vårdandet av patienten. Ångest, depression, 

försämrad fysisk hälsa och nedsatt självförtroende är exempel på vad närstående kan drabbas 

av vid ”caregiver burden” (Brown et al. 2018). I 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen (2001:453) står 

det att socialnämnden har som skyldighet att erbjuda stöd till närstående om de deltar i 

omvårdnaden av den sjuka patienten.   

Bakgrund 

Närstående   
Begreppet närstående kan omfatta många olika personer. Enligt Socialstyrelsen (u.å) brukar 

man i första hand avse make/maka, sammanboende, registrerad partner, barn/förälder/syskon, 

far- och morförälder, makes/makas barn som inte är ens eget, nära vän eller god man. I 

Socialstyrelsens termbank (2004) beskrivs närstående som en person den enskilde anser sig ha 

en nära relation till. Närstående erbjuds ofta att delta i patientens omvårdnad i ett palliativt 

skede som omsorgsgivare. En patient är enligt Socialstyrelsens termbank (2007) en person som 

erhåller vård eller är registrerad för hälso- och sjukvård. En omsorgsgivare kan vara en 

närstående som stöttar och hjälper den sjukdomsdrabbade med exempelvis personlig 

omvårdnad, praktiska sysslor, ekonomi eller kontakt med hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen 2014). Enligt Tuomisto et al. (2018) ger närstående som deltar i omvårdnaden 

ett emotionellt och praktiskt stöd till patienten och kan vara delaktiga i viktiga beslut som tas.  
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Palliativ vård 
Det finns ett stort behov av palliativ vård i Sverige och enligt det Svenska Palliativregistret 

(2016) avlider 90 000 människor varje år och cirka 80 procent av dem är i behov av palliativ 

vård. För att främja livskvalitén inom palliativ vård är patientens självbestämmande och 

delaktighet viktiga delar. Genom att aktivt kommunicera med patienten och närstående kan en 

individuell omvårdnad ges efter patientens önskemål (Socialstyrelsen 2006). 

 

Enligt World Health Organisation [WHO] (2014) är palliativ vård något som ges för att kunna 

förbättra livskvalitén hos patienter med en obotlig sjukdom, och tillämpas genom att arbeta 

förebyggande för att tidigt kunna identifiera och behandla fysiska och psykiska problem hos 

patienten och även dess närstående. Palliativ vård avser varken att skynda på, eller skjuta upp 

döden, utan syftar till att tillgodose patientens behov för att i största möjliga mån kunna påverka 

sjukdomsförloppet positivt (WHO 2014). Begreppet palliativ vård omfattar alla patienter som 

lever med en obotlig sjukdom oavsett diagnos (SOU 2001:6). Den palliativa vården beskrivs i 

två faser, en tidig och en sen fas. I en tidig palliativ fas ligger fokus på livsförlängande 

behandling och i en sen fas fokuseras det på symtomlindring (Socialstyrelsen 2016b). 

 

Omvårdnad vid palliativ vård 
Enligt International Council of Nurses [ICN] (2002) innebär begreppet omvårdnad att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Oavsett ålder, hudfärg, tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politiska åsikter eller social ställning ska omvårdnad ges respektfullt (ICN 2002). 

Jangland et al. (2018) skriver att omvårdnad har en central roll för att säkerställa en säker och 

respektfull vård samt tillhandahålla lämplig näring, vätska, hygien, sömn och välmående.  

 

Fokus inom den palliativa omvårdnaden ska vara på patientens behov, önskemål och 

delaktighet. Genom att informera om olika behandlingsmöjligheter och anpassa omvårdnaden 

utifrån patientens behov skapar man en god förutsättning för patientens välbefinnande (SFS 

2010:659). I Virginia Hendersons omvårdnadsteori bygger omvårdnad på att alla människor 

har olika grundläggande behov och alla har olika uppfattningar om vad en god hälsa är. 

Henderson betonar därför vikten av att skapa en vårdrelation till patienten och utgå från 

patientens olika önskemål (Masters 2015).  

 

Inom palliativ vård finns det fyra hörnstenar: Multiprofessionellt samarbete, kommunikation 

och relation, symtomlindring samt stöd till närstående. Hörnstenarna utgår ifrån 

människovärdesprincipen och WHO:s definition av palliativ vård. Hörnstenarna 

Multiprofessionellt samarbete och kommunikation och relation har som syfte att bidra till en 

god kommunikation och relation mellan patient, närstående och berörda arbetslag och kan på 

så sätt främja livskvalitén hos patienten. Symtomlindring är en viktig hörnsten inom palliativ 

vård oberoende ålder och diagnos. Symtomlindring omfattar såväl fysiska som psykiska, 

sociala och existentiella behov. Stöd till närstående innebär bland annat att de erbjuds att delta 

i vården samt att de får stöd under vårdtiden och även efter dödsfallet (SOU 2001:6). 

Vårdprogram och strategier är något som utvecklas och har som syfte att bidra till bättre 

kunskap inom stöd till närstående (Candy et al. 2011). 
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Problemformulering 
En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är stöd till närstående. Eftersom närstående ofta 

erbjuds att delta i omvårdnaden av patienten är det viktigt att de får ett tillräckligt stöd för att 

undvika ohälsa. Studien är betydelsefull eftersom ett stort antal närstående väljer att delta i 

omvårdnaden kring den sjukdomsdrabbade samt att behovet av palliativ vård är stort. Vårdandet 

av den palliativa patienten kan upplevas påfrestande och närstående kan riskera att drabbas av 

ohälsa. Därav finns det ett stort behov av kunskap om hur närstående upplever att delta i 

omvårdnaden vid palliativ vård. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur närstående upplevde att vara delaktiga i 

omvårdnaden av en patient i ett palliativt skede.  

 

Metod 

 

Litteraturstudie 

Metoden som användes var en litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Polit och Beck (2017) 

en kritisk granskning och sammanställning av tidigare forskning av ett valt ämne. 

Genomförandet av en litteraturstudie inleds med att frågeställning formuleras, relevanta sökord 

väljs ut och databassökning görs. Data samlas in som sedan analyseras och sammanställs i en 

ny studie med ett nytt resultat (Polit & Beck 2017). Litteraturstudien är utformad efter Polit och 

Becks (2017) niostegsmodell för att på ett strukturerat sätt kunna genomföra litteraturstudien. 

Niostegsmodellen presenteras i Figur 1 nedan.   

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) niostegsmodell. Fritt översatt. 
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Litteratursökning 
I steg ett formulerades ett syfte och en problemformulering. Enligt Polit och Beck (2017) är 

databaserna CINAHL och PubMed lämpliga för forskning inom omvårdnad, vilket var studiens 

område. I steg två utsågs därför databaserna CINAHL och PubMed samt relevanta sökord för 

studiens syfte.  I båda databaserna användes sökorden "palliative care" tillsammans med 

"family". Sökordet "caregivers" lades till för att finna artiklar där närstående var delaktiga i 

omvårdnaden av patienten. I steg tre genomfördes en databassökning med hjälp av valda 

sökord utifrån CINAHLS Headings, PubMeds MeSH-termer och studiens syfte (Tabell 1 och 

2). En sökning genomfördes på varje enskilt sökord med valda inklusions- och 

exklusionkriterier. Därefter genomfördes en kombinationssökning av två sökord och slutligen 

en gemensam sökning med de tre samtliga sökorden med hjälp av den booleska operatoren 

"AND". Polit och Beck (2017) beskriver Headings och MeSH-termer som ett verktyg för att få 

fram relevanta sökord och dess innebörd. Den booleska operatoren ”AND” är enligt Forsberg 

och Wengström (2016) ett hjälpmedel för att begränsa sökningen samt för att få med alla 

sökorden i artiklarna.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var studier som fokuserade på ett närståendeperspektiv, skrivna på 

engelska/svenska/norska, vetenskapligt granskade samt datumbegränsade studier från 2008-01-

01 - 2018-09-10. Studier som belyst vård i hemmiljö och sjukhusmiljö samt studier som 

undersöker tiden efter patienten avlidit inkluderades. Exklusionskriterier för studien var 

översiktsartiklar och barn under 18 år.  
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Tabell 1: Databassökning I CINAHL gjord 2018-09-07. 

Databas Sökord  Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S:1 Palliative care 4 626       

  S:2 Family 4 953       

  S:3 Caregivers 6 280       

  S:1 AND S:2 345       

 
S:1 AND S:3 402 

   

  S:1 AND S:2 AND S:3 106 15     

Summa     15   8  8 

 

Tabell 2: Databassökning i PubMed gjord 2018-09-10. 

Databas Sökord   Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed S:1 Palliative care 18 969       

  S:2 Family 105 644       

  S:3 Caregivers 18 117       

  S:1 AND S:2   1042       

 
S:1 AND S:3 1014 

   

  S:1 AND S:2 AND S:3   198 14(6)     

Summa     8  4  4 

( ) Externa dubbletter.  
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Urval 1 
I steg fyra enligt Polit och Becks (2017) niostegsmodell görs en granskning av titel och 

abstrakt. Detta för att kunna jämföra och utesluta artiklar som inte överensstämmer med 

studiens syfte samt faller bort på grund av inklusions- och exklusionskriterier. Artiklar som 

exkluderades i detta urval var exempelvis studier som innehöll barn. För att säkerställa relevans 

för studiens syfte läste författarna artiklarnas titlar och abstrakt tillsammans. I urval 1 valdes 23 

artiklar ut och 6 exkluderades. 

 

Urval 2 
I steg fem granskades artiklarna i helhet. Att granska artiklarna i helhet innebär att syfte, metod 

och resultat läses med relevans mot denna studies syfte. I urval 2 valdes 11 artiklar bort. 

Artiklarna exkluderades då syfte, perspektiv och innehåll inte svarade mot studiens syfte. 

Exempel på perspektiv som inte svarade på studiens syfte var artiklar ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Till urval 3 kvarstod 12 artiklar, 8 från CINAHL och 4 från PubMed.   
                                                               

Urval 3 
I steg sex och sju utfördes en sammanställning och granskning av artiklarna. Samtliga artiklar 

numrerades och lästes individuellt med en induktiv ansats. Därefter diskuterades artiklarna för 

att sammanställa och värdera innehållet. Granskningen utfördes enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar “Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report och Guide 

to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”. Efter granskningen kvarstod 8 

artiklar i CINAHL och 4 artiklar från PubMed, dessa redovisas i artikelmatris, se bilaga 1.  

 

Databearbetning och analys 
I steg 8 analyserades artiklarnas resultat enskilt och tillsammans för att hitta teman och innehåll 

som svarade mot studiens syfte. När innehåll som svarade mot syftet framkom skrevs det ner 

på post-it lappar för att kategoriseras i teman. Teman framkom när författarna hittade likheter i 

artiklarnas innehåll. När tydliga teman framkommit delades de in i olika färger. Innehållet för 

respektive tema ströks under med rätt färg och kopierades in i ett dokument, detta för att urskilja 

varje tema från varandra. Därefter följdes steg 9, vilket innebar en sammanställning av resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) är god etik en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning 

och ett krav på alla vetenskapliga studier är att det görs etiska överväganden. Egna värderingar, 

åsikter och tankar ska läggas åt sidan vid sökning och granskning av artiklar för att bidra till en 

objektiv syn (Forsberg & Wengström 2016). För att säkerställa en god etik har författarna 

försökt lägga egna åsikter och värderingar åt sidan. Artiklarnas titlar och abstrakt lästes enskilt 

och tillsammans för att undvika eventuella misstolkningar. Vid språköversättning av artiklar 

användes lexikon för att säkerställa att information blivit rätt översatt. Citaten i studiens resultat 

bevarades i ursprungsspråk för att undvika egna tolkningar samt styrka resultatet. Forsberg och 

Wengström (2016) skriver att fusk och ohederlighet inte får förekomma inom forskning och att 

källor måste anges. Författarna har noggrant följt Harvard Kaus referenshantering (Karlstads 

universitetsbibliotek 2018).  

 



   10 

Resultat 

Litteraturstudien grundar sig på sammanställt resultat från 12 artiklar som valts ut och 

presenteras i artikelmatrisen (se bilaga 1). I litteraturstudiens resultat var 11 artiklar av 

kvalitativ metod och 1 artikel av kvantitativ metod. Artiklarna var utförda i Nya Zeeland, 

England, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Australien, USA och Sverige. Dessa 12 artiklar 

berörde närståendes upplevelser av att vara delaktiga i omvårdnaden av den palliativa patienten. 

Utifrån artiklarnas resultat framkom fyra tydliga teman (Figur 2):  

 

 Förändrade relationer och roller  

 Förändrad hälsa  

 Hälso- och sjukvårdspersonalens inflytande  

 Behov av stöd  

 

Figur 2. Resultatets olika teman.   

 

Förändrade relationer och roller 
Aoun et al. (2011); Totman et al. (2015); McConigley et al. (2010) och Gysels et al. (2009) 

uppger att relationer ofta kunde förändras när närstående tog sig an rollen som patientens 

omsorgsgivare. Clemmer et al. (2008) beskriver att en djupare relation mellan närstående och 

patient kunde uppstå när närstående deltog i omvårdnaden. En djupare relation kunde innefatta 

att de fick en bättre förståelse för varandra, delade sina känslor och kom varandra närmare 

(Clemmer et al. 2008). Att vårda en familjemedlem ansågs som ett åtagande i relationen som 

grundade sig på kärlek, respekt, skyldighet och ett sätt att få hedra familjemedlemmens 

önskemål (Robinson et al. 2017).  

 

Enligt Aoun et al. (2011) upplevde närstående att den förändrade rollen gav dem chansen att 

lära sig nya saker som exempelvis patientens personliga vård eller ekonomiska uppgifter man 

tidigare inte handskats med. Samtidigt som McConigley et al. (2010) uppger att närstående fick 

överta en roll som innefattade beslut om behandling, praktiska behov och ekonomi. Clemmer 

et al. (2008) skriver om hur uppgifter man tidigare skött tillsammans nu blev omsorgsgivarens 

Närståendes upplevelse  
av att vara delaktiga i 
omvårdnaden av den 
palliativa patienten

Förändrade 
relationer och 

roller

Förändrad 
hälsa
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sjukvårds-
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huvuduppgift. Som exempelvis inhandling av mat, bankärenden eller matlagning. Samtidigt 

som uppgifterna skulle utföras skulle omvårdnad och motivation ges till den palliativa patienten 

(Clemmer et al. 2008).  

 

Totman et al. (2015) och McConigley et al. (2010) skriver om hur förändringar i relationer 

kunde upplevas som något negativt då patienten inte längre hade förmåga att medverka fysiskt 

eller mentalt. När patienten försämrades i sin sjukdom och visade sidor som de närstående 

aldrig tidigare sett försvårades rollen som omsorgsgivare. Detta kunde ha stor påverkan på deras 

relation eftersom de inte längre kunde känna igen patienten (Totman et al. 2015; Gysels et al. 

2009). Enligt Aoun et al. (2011) och Totman et al. (2015) kunde de negativa upplevelserna även 

innefatta förändringar i relationens intimitet.  

 

I turned around and I said,‘Give me a kiss’and I thought at the time he 

was denying me a kiss, but I realise now he had no muscles in his face 

to kiss me with. I backed off and thought, oh hello,it’s not that you’ve 

lost feelings for me; it’s just that you can’t.  (Aoun et al. 2011, s. 846).  

 

En känsla som kunde uppkomma hos närstående när de tog sig an rollen som omsorgsgivare 

var exempelvis maktlöshet (Clemmer et al. 2008). Munck et al. (2008) uppger att maktlöshet 

kunde upplevas när närstående ansåg sig tappa kontroll över situationen och behövde se 

patienten lida. Även hopplöshet var en känsla som närstående kunde uppleva (Aoun et al. 2011 

& Munck et al. 2008). Munck et al. (2008) beskriver att en känsla av hopplöshet kunde 

uppkomma när patienten ändrade sin personlighet och i Aoun et al. (2011) beskriver närstående 

hopplöshet som “den största förlusten”.  

 

Möjligheten att uppskatta varandras sällskap kunde begränsas när närstående fick rollen som 

patientens omsorgsgivare. Närstående kunde uppleva att rollen som fru/make försvann och de 

endast var en omsorgsgivare. Detta var dock något som närstående beskrev att de var bundna 

till att göra (Aoun et al. 2011). Enligt Clemmer et al. (2008) påtalade närstående behovet av att 

försöka hålla isär rollen som patientens omsorgsgivare och rollen som närstående.  

 

This is my mother, this isn’t a client. So I will be there for her, but I don’t 

really want to do [the] personal care....I want to be the daughter […] 

(Clemmer et al. 2008, s. 274). 

 

Clemmer et al. (2008) uppger att aktiviteter och arbeten kunde prioriteras annorlunda med den 

nya rollen som omsorgsgivare. Omsorgsgivaren bör vara förberedd på att sätta sitt liv “på paus” 

under vårdtiden av den palliativa patienten. Att sätta sitt liv “på paus” innebar att arbete och 

fritid åsidosattes och att all fokus och uppmärksamhet tillägnades patienten (Clemmer et al. 

2008).  

 

‘Well, you would have to be prepared to put your own life on hold, to 

realize that your first and main priority is your spouse or whoever 

you’re taking care of.’’ (Clemmer et al. 2008, s. 275).  

 

Det var inte bara relationen mellan närstående och patient som kunde påverkas utan även 

relationen närstående hade med utomstående personer såsom vänner och andra 

familjemedlemmar (Stajduhar et al. 2010). Noble et al. (2012) fann att ignorans och tystnad var 

något som kunde uppkomma mellan närstående när de var oense. Konflikter kunde även uppstå 

när det fanns olika åsikter om hur den palliativa patienten skulle bli vårdad och hur patientens 
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tillhörigheter skulle tas om hand efter bortgången. En del närstående beskriver hur dessa 

konflikter kunde ta flera år att lösa (Stajduhar et al. 2010).  

 

 

Förändrad hälsa  
Robinson et al. (2017) och Munck et al. (2008) uppger att närstående fick prioritera och anpassa 

sina liv efter patienten och att de fick vara fysiskt och psykiskt närvarande dygnet runt. Att vara 

tillgänglig för patienten dygnet runt upplevdes som något de behövde vara då rädslan för att 

något skulle hända patienten under tiden de var borta tog över. Närståendes konstanta rädsla 

begränsade deras livsstil och möjligheten till vila och återhämtning. De närstående som var 

yrkesverksamma samtidigt som de skötte omvårdnaden kunde uppleva en frustration på grund 

av hög arbetsbelastning. I samband med att omvårdnaden var tidskrävande fick exempelvis 

tiden att göra “det lilla extra” för patienten bortprioriteras samt tiden för den egna familjen, 

vilket kunde leda till skuldkänslor. Även om närstående kände sig överbelastade med uppgifter 

så gav det en känsla av kontroll och att kunna möta patientens önskemål (Munck et al. 2008).  

 

Totman et al. (2015) och Clemmer et al. (2008) skriver att flera närstående medvetet 

bortprioriterade sin egen hälsa för att kunna sköta omvårdnaden som övertog stora delar av den 

vakna tiden. Clemmer et al. (2008) uppger att flera närstående dolde sina egna känslor när de 

pratade med andra och under tiden som de jobbade hårt för att vara den bästa omsorgsgivaren 

fanns inget utrymme för att tänka på sin egen hälsa.  

 

Flera närstående rapporterade att de kunde uppleva hälsoproblem som ett resultat på att vara en 

omsorgsgivare. Dessa hälsoproblem kunde exempelvis vara stress, viktnedgång, fysiska 

problem eller psykologiska problem så som ångest och panikattacker (Stajduhar et al. 2010).  

 

Clemmer et al. (2008) skriver att i samband med att närstående såg patientens hälsotillstånd 

försämras upplevde de fysiska och emotionella hälsoproblem. Dessa problem kunde innefatta 

fatigue och sömnlöshet. Sömnlösheten kunde beskrivas som en fysisk och mental kamp. 

Fatigue tas även upp av Stajduhar et al. (2010), där det beskrivs som en känsla av utbrändhet 

och hälso- och sjukvårdspersonalen observerade att närstående tappade energi och 

engagemang. Munck et al. (2008) beskriver att närståendes konstanta tillgänglighet gjorde att 

de sov väldigt ytligt och vaknade av patientens minsta rörelse och Totman et al. (2015) uppger 

att vaksamhet och en konstant oro över patientens tillstånd gjorde att närståendes sömn 

påverkades negativt.  

 

And then you weren’t really sleeping because every few seconds you’re 

waking up and going ‘is she still breathing, is she still there?’ and that 

kind of stuff, ‘why is she breathing like that, what’s wrong with her?’ 

every 2 seconds, ‘mum are you OK?’  (Totman et al. 2015, s. 500).  

 

Att stödja någon som närmar sig döden kunde innebära oro, rädsla och funderingar över när det 

skulle ske, vilket kunde leda till att närstående upplevde ångest (Noble et al. 2012). Ångest var 

ett vanligt symtom närstående upplevde under tiden som omsorgsgivare och detta kunde bero 

på en rad olika faktorer (Stajduhar et al. 2010; Totman et al. 2015; Mehta et al. 2014; Götze et 

al. 2016 & Noble et al. 2012). Götze et al. (2016) fann att 31,9 % upplevde ångest i början av 

vårdandet av den palliativa patienten. Enligt Totman et al. (2015) kunde ångest uppkomma när 

närstående hade många åtaganden att ta hänsyn till, exempelvis arbete och barnomsorg medan 

Mehta et al. (2014) beskriver att oro och ångest kunde uppkomma när närstående behövde fatta 
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beslut om vad som skulle ske. Oro kunde framförallt uppkomma när närstående hade ansvar 

över patientens smärtlindring (Mehta et al. 2014).   

 

Totman et al. (2015) skriver att närstående också ofta reflekterade över saker de var tacksamma 

för. Flera uttryckte tacksamhet över att deras familjemedlem slapp lida, medan andra var 

tacksamma över den sista tiden de fick tillsammans och att de fick möjligheten att hinna säga 

de saker de velat säga.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens inflytande 
Att inte få den hjälp som förväntades av hälso- och sjukvårdspersonal var något som kunde få 

närstående att uppleva ilska och frustration (Stajduhar et al. 2010 & Clemmer et al. 2008). 

Clemmer et al. (2008) uppger att närståendes förväntningar kunde innefatta att vårdpersonalen 

skulle komma i tid, vara respektfulla och förse patienten med lämplig behandling. Oavsett vilka 

förväntningar närstående hade kunde det bli en negativ upplevelse om en individanpassad vård 

inte gavs till patienten (Stajduhar et al. 2010).  

 

Aoun et al. (2011) nämner att närstående kunde uppleva att hälso-sjukvårdspersonal saknade 

empati. Detta gjorde att närstående kunde känna sig chockade, förvirrade och arga. Samtidigt 

som Williams et al. (2018) skriver att närstående kunde känna sig ignorerade av hälso-

sjukvårdspersonal och att de inte alltid tog närståendes oro över patienten på allvar.  

 

Totman et al. (2015) och Williams et al. (2018) beskriver att det fanns brister i sjukvården som 

exempelvis när kommunikationen mellan olika yrkesprofessioner brast eller när 

uppmärksamhet från vårdpersonalen uteblev. Dessa brister var något som närstående upplevde 

som ett betungande ansvar (Totman et al. 2015). Robinson et al. (2017) beskriver att ansvaret 

kunde kännas överväldigande i situationer där ny hälso- och sjukvårdspersonal ofta behövde 

upprepad utbildning och övervakning, vilket kunde leda till att en del närstående till slut 

vägrade assistans och istället “just did it ourselves.” (Robinson et al. 2017, s. 1232).   

 

Enligt Mehta et al. (2014) var information från hälso- och sjukvårdspersonal av största vikt då 

det hela tiden väcktes nya frågor och funderingar vid vårdandet av den palliativa patienten. 

Närstående menade även att den information som gavs borde varit skräddarsydd för varje 

enskild familj. Mehta et al. (2014) och Williams et al. (2018) fann att närstående kunde uppleva 

en känsla av frustration när hälso- och sjukvårdspersonalen inte lyssnade på dem. Munck et al. 

(2008) skriver att närstående kunde uppleva brister i informationsöverföring och 

kommunikation mellan de och vårdpersonalen. Mehta et al. (2014) och Munck et al. (2008) 

uppger att bristen på information kunde leda till att närstående upplevde att de inte var 

förberedda på att vara patientens omsorgsgivare och det ansvar som rollen medförde.   

 

Munck et al. (2008) och Stajduhar et al. (2010) påtalar vikten av att närstående inte bara får 

information utan även att det är rätt information och att den ges vid rätt tidpunkt. Munck et al. 

(2008) ger ett exempel där en informationsmapp angående palliativ vård hade delats ut till en 

patient. Patienten hade inte förstått innehållet i informationsmappen och inte heller fått det 

förklarat för sig av hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket gjorde att den närstående upplevde 

frustration. Enligt Stajduhar et al. (2010) kunde det vara en utmaning att få tag på informationen 

som behövdes och Aoun et al. (2011) skriver att en del närstående upplevde att det kunde vara 

oklart vilken hjälp de kunde bli erbjudna. En närstående beskrev det som ‘Unless you know the 

services are there, you don’t get them’ (Aoun et al. 2011, ss. 847).  
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Det var uppskattat när hälso- och sjukvårdspersonalen tog sig tid att förklara saker samt visa 

hänsyn till närståendes så väl som patientens behov (Totman et al. 2015). Att ha kontinuitet var 

värdefullt då det kunde skapa ett band mellan patient, närstående och sjukvårdspersonal. 

Närstående uppskattade att sjukvårdspersonalen övervakade/kontrollerade patientens 

hälsostatus, såg till att mediciner var förberedda samt att personalen även fungerade som en 

kontaktperson mellan de olika instanserna (Clemmer et al. 2008).  

 

Behov av stöd  
Att vara närstående och omsorgsgivare till en palliativ patient kunde anses som en utmanande 

uppgift och många funderade på att ge upp. Däremot när stöd erbjöds kunde närstående fortsätta 

med omvårdnaden av patienten (Robinson et al. 2017). Totman et al. (2015) skriver att en del 

närstående upplevde att stöd var något som fick dem att uppleva en känsla av trygghet och delat 

ansvar.  

 

Enligt Robinson et al. (2017) och Totman et al. (2015) kunde små saker göra stor skillnad. 

Totman et al. (2015) beskriver hur mycket det betydde att få ett brev från en 

volontärorganisation som fokuserade på omsorgsgivarens behov. Medan Robinson et al. (2017) 

uppger hur närstående kunde känna en lättnad när de fick tillgång till rätt hjälpmedel vid rätt 

tidpunkt, exempelvis en vårdsäng. Att ha en känsla av att någon annan tänkte på dem kunde 

minska pressen (Robinson et al. 2017).  

 

Vissa närstående kände att de hade ett bra stöd och samarbete med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. De närstående som inte upplevde samma stöd och tillgång till information 

kunde känna en viss stress (Mehta et al. 2014). Även om närstående visste om att de var i behov 

av mer stöd var det huvudsakliga syftet att sköta om sin käraste (Aoun et al. 2011). 

 

‘I don’t think any of us really got a chance to even think about when we 

needed help’ (Aoun et al. 2011, s. 847). 

 

Mehta et al. (2014) och Totman et al. (2015) beskriver att närstående kunde uppleva en känsla 

av isolering. Enligt Totman et al. (2015) kunde denna känsla av isolering komma när närstående 

tog över rollen som patientens omsorgsgivare medan Mehta et al. (2014) skriver att känslan av 

isolering kunde bero på dålig kontakt och dåligt stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 

Stöd från andra kunde ha en viktig betydelse och kunde minska känslan av isolering. Det var 

ofta närstående kunde känna att utomstående personer eller vårdpersonal tog hand om dem lite 

extra (Totman et al. 2015). Totman et al. (2015) nämner ett exempel om hur en närstående 

beskriver hur en läkare visat empati, stöd och förståelse.   

 

Her empathy, you know, her support, her understanding, was 

exceptionally one of the best ever I have come across. You know, and I 

feel that, you know when I see her, I’ll always remember my 

mother.  (Totman et al. 2015, s. 501).  

 

 

Närstående uttryckte sin tacksamhet för det stöd de fått från människor som gett dem en 

hjälpande hand när de behövde det. De uttryckte även en tacksamhet över de som ägnat en 

tanke åt dem. Närstående upplevde även att ett brett socialt nätverk var något som hjälpte dem 

att minska risken för isolering som många utsätts för (Gysels et al. 2009).  
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När närstående blev tillfrågade gällande vilka de fått stöd från svarade majoriteten att de fått 

stöd från familjemedlemmar och vänner (Totman et al. 2015 och Götze et al. 2016). Clemmer 

et al. (2008) visar att stöd från nära vänner och familjemedlemmar var uppskattat och gav en 

känsla av tillfredsställelse och Totman et al. (2015) skriver att möjligheten att kunna fatta beslut 

tillsammans med andra kunde minska bördan av ansvarstagandet. Robinson et al. (2017) 

beskriver familjemedlemmar som den huvudsakliga nyckeln till att närstående kunde fortsätta 

omsorgsarbete i hemmet.   

 

Clemmer et al. (2008) skriver att en del närstående kunde känna sig ensamma då de hade en 

begränsad kontakt med vänner. Vissa beskriver hur de upplevde att det var tröttsamt att 

upprätthålla en vänskap samtidigt som de hade ansvaret som omsorgsgivare. Medan Gysels et 

al. (2009) nämner att det ansågs som en tillgång att ha en kommunikation och att kunna dela 

upplevelser eller känslor med andra som inte var emotionellt involverade i patientens vård. 

Denna kunde exempelvis vara psykoterapeuten eller grannen ovanför (Gysels et al. 2009).  
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur närstående upplevde att vara delaktiga i 

omvårdnaden av den palliativa patienten. Sammanlagt identifierades fyra teman. Resultatet 

beskriver närståendes olika upplevelser och erfarenheter av att vara omsorgsgivare till en 

palliativ patient. Resultatet visade att närstående kunde uppleva att relationen och rollen mellan 

dem och patienten kunde förändras både positivt och negativt samt att närstående kunde 

uppleva ohälsa i form av exempelvis sömnlöshet och ångest. Behov av stöd från omgivningen 

och inflytandet av hälso- och sjukvårdspersonalen var även något som hade betydelse för 

närstående som vårdade den palliativa patienten. 

 

Resultatdiskussion 

I temat förändrade relationer och roller framkom det att relationen mellan närstående, patient 

och utomstående kunde förändras. En förändrad relation kunde uppkomma då närstående tog 

sig an rollen som patientens omsorgsgivare. I studiens resultat framkom det att relationen 

mellan närstående och patient kunde bli djupare och att en ökad förståelse kunde upplevas, 

vilket stöds av Jo et al. (2007). Jo et al. (2007) skriver att relationen stärktes och blev djupare i 

samband med att närstående tog sig an rollen som patientens omsorgsgivare. Genom den nya 

rollen som omsorgsgivare kunde närstående uppleva att de lärde sig nya saker som exempelvis 

hushållssysslor, vilket ansågs som positivt. Detta uppger även Jo et al. (2007) som beskriver att 

närstående kunde uppleva kompetens och självsäkerhet i att utföra dessa uppgifter.   

  

Rollen som omsorgsgivare kunde anses som fysiskt och mentalt ansträngande när den palliativa 

patientens tillstånd försämrades. Resultatet styrks i en studie av O´Brien et al. (2012) som 

skriver att flera närstående beskrivit rollen som omsorgsgivande extremt utmattande, både 

fysisk och psykiskt.  

 

Närstående bortprioriterade ofta sin egen hälsa för att istället fokusera på patientens. Flera 

hälsoproblem kunde uppkomma som resultat av omsorgsgivandet, vilket tas upp i temat 

förändrad hälsa.  Zapart et al. (2007) beskriver att närstående kunde uppleva en förändrad 

hälsa då rollen som omsorgsgivare ansågs vara tidskrävande. Detta stämmer överens med 

studiens resultat då närstående ansåg sig vara tillgängliga för patienten dygnet runt. Zapart et 

al. (2007) beskriver hur närstående kunde känna oro över framtiden och hur minskad arbetskraft 

kunde leda till en ekonomisk osäkerhet och 26 % nämner att omsorgsgivande gav en ekonomisk 

belastning för familjen. Medan denna studies resultat visar att närstående upplevde att oro 

kunde uppkomma i samband med beslutstaganden och i sin tur leda till ångest. Ytterligare tar 

studiens resultat upp hur närstående upplevde sömnlöshet, brist på energi och engagemang, 

vilket styrks i Jo et al. (2007) som nämner att fatigue var den vanligaste fysiska belastningen.  

  

Zapart et al. (2007) uppger att 84 % av de närstående tyckte om att förse patienten med god 

omvårdnad samtidigt som 74 % tyckte att omsorgsgivande fick dem att må bra. Detta speglar 

studiens resultat då närstående ofta kände sig tacksamma för den tid de fick tillsammans med 

den palliativa patienten.  

 

Vidare i temat om hälso- och sjukvårdspersonalens inflytande framkom det att närstående ofta 

hade höga förväntningar på hälso- och sjukvårdspersonalen. När hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte motsvarade deras förväntningar kunde känslor som ilska och 

frustration upplevas. Kommunikation och information från hälso- och sjukvårdspersonalen var 

något som närstående upplevde var av största vikt då bristen på information gjorde att de 



   17 

upplevde sig vara dåligt förberedda på rollen som patientens omsorgsgivare. Detta styrks i 

Stajduhar et al. (2011) som skriver om hur sjuksköterskor som jobbade med palliativ vård i 

hemmiljö upplevde att deras kunskap och information bidrog till att bygga upp och bibehålla 

ett förtroende mellan dem, närstående och patient. En sjuksköterska beskrev att när patienten 

kände sig trygg överfördes den känslan av trygghet till närstående (Stajduhar et al. 2011). 

  

I studiens resultat framkom det även att närstående kunde uppleva att hälso- och 

sjukvårdspersonalen saknade empati och att de blev ignorerade av dem. Medan Stajduhar et al. 

(2011) nämner i sin studie om sjuksköterskor som försökte bygga upp en relation med 

närstående och patient och att de använde sig av olika strategier för att göra detta. Dessa 

strategier kunde innefatta att sjuksköterskan skulle visa empati, dela med sig av personlig 

information och inte vara dömande (Stajduhar et al. 2011). 

  

Kontinuitet var något som var önskvärt av närstående, då kontinuitet kunde skapa ett band 

mellan patient, närstående och sjukvårdspersonal. Detta styrks i Stajduhar et al. (2011) där även 

sjuksköterskor önskade kontinuitet då det ansågs vara en faktor som var särskilt viktig för att 

kunna skapa detta band.  

  

Behov av stöd visar att det inte var ovanligt att närstående under flera tillfällen övervägde att 

ge upp rollen som patientens omsorgsgivare. Det var inte heller ovanligt att de stod för 

omvårdnaden själva, helt utan stöd från andra. Resultatet visade att stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen var viktigt för att närstående skulle kunna uppleva trygghet och att de hade 

någon att dela ansvaret med. O´Brien et al. (2012) skriver att närstående kunde uppleva att det 

var svårt att veta hur de fick tillgång till stöd och resurser från hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Samtidigt som Candy et al. (2011) uppger att det var vanligt att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte visste hur de skulle erbjuda stöd till närstående och att det kunde saknas kunskap och 

resurser inom området.   

 

Studiens resultat visar att majoriteten av närstående fick stöd från andra familjemedlemmar och 

vänner vilket var uppskattat och samtidigt kunde minska den bördan ansvarstagandet kunde ge. 

Motsatsen kunde visas i en studie av O´Brien et al. (2012) där närstående upplevde att de kände 

sig oförmögna att prata med andra familjemedlemmar och vänner om vilken inverkan 

patientens sjukdom och tillstånd hade på dem. Ett flertal närstående uppgav att ett stöd från 

hälso- och sjukvårdspersonalen skulle ha varit till nytta för att hjälpa dem att hantera den 

intensiva rollen som patientens omsorgsgivare. Studien tar även upp att de närstående som hade 

fått tillgång till denna typ av stöd hade funnit det mycket användbart då de kunde uttrycka sina 

bekymmer och sin oro utan att behöva belasta familj och vänner (O`Brien et al. 2012).   

 

Sjuksköterskan har en betydande roll inom palliativ vård och det finns ett stort antal människor 

som är beroende av denna vård. I resultatet har det framkommit både positiva och negativa 

upplevelser från närstående som deltar i omvårdnaden av en palliativ patient, exempelvis att 

relationer kan förändras. Det är därför en viktig uppgift för sjuksköterskan och den övriga 

vårdpersonalen att de informerar närstående om att det är vanligt att relationer kan förändras 

samt att rollen som omsorgsgivare kan vara främmande i början av vårdtiden. Omsorgsgivaren 

kan stå inför många nya uppgifter i omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskan bör därför 

informera och förklara vad palliativ vård innebär och vilka svårigheter närstående kan ställas 

inför. I informationen till närstående kan sjuksköterskan bland annat utgå i från Virginia 

Hendersons 14 omvårdnadskomponenter som anses vara en människas grundläggande behov. 

Dessa komponenter kan innefatta att hjälpa patienten att andas, att inta lämplig kroppsställning, 
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att vila och sova, att hålla sig hel och ren och skydda huden, att ge uttryck för sina önskemål 

och känslor samt utöva sin religion (Masters 2015). Genom att ge tydlig information under 

vårdtiden kan det förhoppningsvis öka medvetenheten och underlätta för närstående att anta 

rollen som omsorgsgivare.  

 

Resultatet visar att det fanns närstående som upplevde att de behövde vara tillgängliga dygnet 

runt och bortprioriterade sin egen hälsa. Det är då viktigt att som sjuksköterska identifiera och 

se tecken på när närståendes hälsa riskerar att bli påverkad. Tidiga tecken på att hälsan kunde 

bli påverkad relaterat till omsorgsgivandet kunde exempelvis vara sömnbrist. Vid tecken på att 

närståendes hälsa blivit påverkad kan sjuksköterskan påtala vikten av närståendes egentid. 

Egentid kan vara viktigt då palliativ vård är något som kan uppfattas som krävande. Närstående 

kunde även må bra av att ta hand om den palliativa patienten, sjuksköterskan kan då spela en 

viktig roll genom att fortsätta uppmuntra och göra närstående delaktiga i omvårdnaden av 

patienten. Att närstående får vara med och delta i omvårdnaden kan leda till ett fint avslut för 

både patient och närstående.  

 

För att sjuksköterskan ska kunna bibehålla det förtroende som var önskvärt från närstående 

krävs det att sjuksköterskan bidrar till god kommunikation, skapar en vårdrelation till patient 

och närstående samt är uppmärksam på både den palliativa patienten och närståendes 

hälsa/välmående. Enligt en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser informatik, så ska 

sjuksköterskan bidra till att stärka patientens och närståendes egenvård och inflytande i vården 

genom informations- och kommunikationsteknologi (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Personcentrerad vård är också en av sjuksköterskans kärnkompetenser och personcentrerad 

vård kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer 

med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening 

2017).   

 

En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är stöd till närstående och närståendes upplevelse 

av palliativ vård är mycket viktig och kanske särskilt viktig för de som väljer att delta i 

patientens omvårdnad. Sjuksköterskans stöd är därför betydelsefullt. Stödet som närstående 

ansåg sig var i behov av behövde inte vara komplicerat utan ibland kunde det räcka med att de 

kände att någon tog hand om dem lite extra eller att de hade någon de kunde dela ansvaret med. 

Därav är det av stor vikt att sjuksköterskan kan uppmärksamma och se tecken på behov av stöd 

samt ta sig tid att erbjuda hjälp till närstående. Närstående har enligt resultatet upplevt missnöje 

och brister inom den palliativa vården. För att undvika detta skulle utbildning och ökad kunskap 

hos hälso- och sjukvårdspersonalen kunna vara ett sätt för att kunna förbättra närståendes 

upplevelser. Ökad utbildning skulle även behövas gällande stöd till närstående då tidigare 

forskning visat att kunskap och utbildning saknats inom området.  
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Metoddiskussion 
Litteraturstudien utgick ifrån Polit och Becks (2017) niostegsmodell då den gav en tydlig bild 

hur studien skulle struktureras. Polit och Beck (2017) skriver att det anses som en fördel att 

använda kvalitativa artiklar då dessa belyser upplevelser. Eftersom majoriteten av studiens 

resultat baseras på kvalitativa artiklar ansågs det som en styrka. Artiklarna i studiens resultat 

var från flera olika länder vilket utgör en större helhetsbild inom området vilket kan öka 

förståelsen av närståendes upplevelser av palliativ vård.  

  

Varje artikel granskades induktivt och författarna har försökt lägga egna tolkningar och 

värderingar åt sidan. För att få relevant innehåll till studien gjordes en tidsbegränsning i 

databassökningen på 2008-01-01 - 2018-09-10. Då studiens syfte var att belysa upplevelser 

ansågs tidsbegränsningen lämplig. I databassökningen inkluderades endast peer-review-artiklar 

för att få fram artiklar som var vetenskapligt granskade. Samtliga artiklar i studien har lästs 

individuellt och tillsammans därmed var varje artikel granskad tre gånger. Detta gjordes för att 

säkerställa att artiklarna svarade på studiens syfte.  

 

Då alla artiklar var skrivna på engelska kunde det ses som en svaghet då engelska inte är 

författarnas modersmål. Detta kunde medföra en risk för egna tolkningar och bortfall av 

användbardata. För att försöka undvika detta diskuterades artiklarna noggrant och lexikon 

användes vid språköversättningar.  

  

Det diskuterades angående sökordens relevans och betydelse för att kunna nå fram till studiens 

syfte. Närstående kan representera ett flertal olika personer därav valdes sökordet family. Vid 

sökningen i SweMeds+ förslag på MeSH-termer var ordet family det som lämpade sig som den 

bästa översättningen av ordet närstående. SveMed+ är en biografisk databas som innehåller 

referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter där även sökningar efter svenska MeSH-

termer och översättningar från svenska och engelska kan göras (Karolinska Institutets 

universitetsbibliotek 2018).  Efter flera databassökningar framkom det även att family kunde 

utöka sökningen och ge andra synonymer för närstående som exempelvis relatives och next-of-

kin.   

  

Då studien grundar sig på närståendes upplevelser diskuterades ordet experience vid val av 

sökord. Ordet experience inkluderades inte i sökningen då det redan framkom erfarenheter och 

upplevelser hos närstående. Detta kan i efterhand anses som en svaghet då ordet experience 

skulle kunnat inkluderas i sökningen för att få ytterligare innehåll från närståendes upplevelser 

och erfarenheter. 

  

I studiens artiklar framkommer det inte hur närstående upplever att vara delaktiga i den 

palliativa vården av patienten i sjukhusmiljö. Det framkommer enbart om närståendes 

upplevelser av omvårdnad i hemmiljö. Patienter som vårdas i sjukhusmiljö var inte något som 

exkluderades för att kunna undersöka de olika upplevelserna som möjligtvis kunde skilja dem 

åt. Fastän inklusions- och exklusionskriterier noggrant tillämpades vid varje databassökning 

tillkom artiklar som innehöll närstående som deltog i omvårdnaden av barn. Artiklar som 

innefattade barn fick därför exkluderas manuellt.  



   20 

 

Klinisk betydelse 
Palliativ vård är något som ständigt ökar samtidigt som det är väldigt vanligt att närstående 

väljer att delta i omvårdnaden. Resultatet som framkom i studien ger en inblick i närståendes 

upplevelser av att vara omsorgsgivare för en palliativ patient. Studien tillför en ökad förståelse 

i närståendes positiva och negativa upplevelser och vad som kan leda till förbättring, som 

exempelvis ett stöd. Studien kan därför användas som en vägledning för hälso- och 

sjukvårdspersonal som möter dessa patienter och närstående ute i den kliniska verksamheten.  

  

Förslag till fortsatt forskning 
I resultatet framkommer upplevelser i hemmiljö. Det skulle därför vara önskvärt att undersöka 

närståendes upplevelser i sjukhusmiljö. Att undersöka upplevelsen i sjukhusmiljö skulle kunna 

identifiera styrkor och svagheter som kan påverka närståendes upplevelser inom palliativ vård. 

 

Slutsats 
Resultatet visar att närstående kunde uppleva att relationer förändrades då de tog sig an rollen 

som patientens omsorgsgivare. Närstående kunde även uppleva att deras hälsa kunde försämras 

men samtidigt uppleva en tacksamhet över att de fick spendera tid med den palliativa patienten. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens inflytande var något som ansågs som bristande men kunde 

även ha positiva sidor när de exempelvis visade hänsyn, tog sig tid till att förklara saker samt 

fungerade som en kontaktperson. Att närstående var i behov av stöd var något som tydligt 

framgick i studien. Stöd var uppskattat oavsett om det erbjöds från utomstående eller hälso- och 

sjukvårdspersonalen.  
 



   21 

Referenser 

* Artiklar inkluderade i resultatet  

 

*Aoun, M.S., Connors-Lee, S., Priddis, L., Breen, J.L. & Colyer, S. (2011). Motor Neurone  

Disease family carers´ experiences of caring, palliative care and bereavement: An 

exploratory qualitative study. Palliative Medicine. 26(6), 842-850. Doi: 

10.1177/0269216311416036 

 

Brown, E., Ruggiano, N. & Medaows, J. (2018). The cargiver burden alert: A graphic tool for 

dementia cargiver burden screening and referral. Home health care management & 

practice. 30(2), 103-109. Doi: 10.1177/1084822317743476 

 

Candy, B., Jones, L., Drake, R., Leurent, B. & King, M. (2011). Interventions for supporting  

informal caregivers of patients in the terminal phase of a disease. The Cochrane 

Collaboration. (6), 1-9. Doi: 10.1002/14651858.CD007617.pub2   

 

*Clemmer, J.S., Ward-Griffin, C. & Forbes, D. (2008). Family members providing home- 

based palliative care to older adults: the enactment of multiple roles. Canadian Journal 

of Aging. 27(3),267-283. Doi:10.3138/cja.27.3.267 

  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering,  

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & kultur. 

 

*Gysels, H.M.& Higgingson, J.I. (2009). Caring for a person in advanced illness and  

suffering from breathlessness at home: Threats and resources. Palliative and Supportive 

Care. (7), 153-162. Doi: 10.1017/S1478951509000200 

 

*Götze, H., Brähler, E., Gansera, L., Schnabel, A., Gottschalk-Fleischer, A. & Köhler, N.  

(2016). Anxiety, depression and quality of life in family caregivers of palliative cancer 

patients during home care and after the patient’s death. European Journal of Cancer 

Care. (27), 1-8. Doi: 10.1111/ecc.12606 

 

International Council of Nurses. Nursing Definitions. (2002).  

https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions [2018-09-04]. 

 

Jangland, E., Mirza, N., Conroy, T., Merriman, C., Suzui, E., Nishimura, A. & Ewens, A.  

(2018). Nursing students´ understanding of the Fundamentals of Care: A cross-sectional 

study in five countries. Journal of Clinical Nursing. (27), 2460–2472. Doi: 

10.1111/jocn.14352 

 

Jo, S., Brazil, K., Lohfeld, L. & Willison, K. (2007). Caregiving at the end of life:  

Perspectives from spousal caregivers and care recipients. Palliative and supportive 

care. (5), 11-17. Doi: 10.10170S1478951507070034  

 

Karlstads universitetsbibliotek. (2018).  

https://libguides.kau.se/harvard [2018-10-09].  

 

Karolinska Institutets universitetsbibliotek. (2018).  

https://svemedplus.kib.ki.se/ [2018-10-08].  



   22 

 

 

Masters, K. (2015). Fourteen Components of Basic Nursing Care: Virginia Henderson.  

Nursing theories: a framework for professional practice. Sudbury, MA: Jones & 

Bartlett Learning. ss, 35-48. 

 

*McConigley, R., Halkett, G., Lobb, E. & Nowak, A. (2010). Caring for someone with high- 

grade glioma: a time for a rapid change for caregivers. Palliative Medicine. 24(5), 473-

479. Doi: 10.1177/0269216309360118 

 

*Mehta, A., Chan, S.L. & Cohen, R.S. (2014). Flying blind: Sources of distress for family  

caregivers of palliative cancer patients managing pain at home. Journal of Phychosocial 

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

 

*Munck, B., Fridlund, B. & Mårtensson, J. (2008). Next‐of‐kin caregivers in palliative home  

care – from control to loss of control. Journal of Advanced Nursing. 64(6), 578-586. 

Doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04819.x 

 

*Noble, H., Kelly, D. & Hudson, P. (2012). Experiences of carers supporting dying renal  

patients managed without dialysis. Journal of Advanced Nursing. 69(8), 1829-1839. 

Doi: 10.1111/jan.12049 

 

O´Brien, R.M., Whitehead, B., Jack. A, B. & Mitchell, J.D. (2012). The need for support  

services for family carers of people with motor neurone disease (MND): views of 

current and former family caregivers a qualitative study. Disability & Rehabilitation. 

43(3), 247-256. Doi: 10.3109/09638288.2011.605511 

   

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2017). Nursing research – generating and assesing evidence for  

nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Lippincott, Williams and Wilkings.   

 

*Robinson, A.C., Bottorff, L.J., McFee, E., Bissell, J.L. & Fyles, G. (2017). Caring at home  

until death: enabled determination. Support Care Cancer. (25), 1229-1236.  

Doi:10.1007/s00520-016-3515-5 

  

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet.  

 

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen. Stockholm: Socialdepartementet.   

  

Socialstyrelsen (2004). Termbanken.  

http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=272&SrcLang=sv [2018-10-08] 

 

Socialstyrelsen (2007). Termbanken.   

http://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=635&SrcLang=sv [2018-11-01] 

 

Socialstyrelsen (2006). Vård i livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i  

landsting och kommuner. 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-103-8 [2018-10-08] 

  

 

 



   23 

Socialstyrelsen (2014). Anhörig som ger omsorg till närstående - Fördjupad studie av  

omfattning och konsekvenser. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-

10-10 [2018-09-27]  

  

Socialstyrelsen (2016b). Palliativ vård i livets slutskede – Indikationer och underlag för  

bedömningar. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20417/2016-12-12.pdf 

[2018-10-08] 

 

Socialstyrelsen (2016a). Stöd till anhöriga. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20286/2016-7-3.pdf 

[2018-09-06] 

 

Socialstyrelsen (u.å). Närståendebegreppet.   

http://www.socialstyrelsen.se/organ-

ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet [2018-10-08]  

  

SOU 2001:6 Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut. Stockholm:  

Socialdepartementet.   

 

*Stajduhar, K. I., Martin, W. & Cairns, M. (2010). What makes grief difficult? Perspectives  

from bereaved family caregivers and healthcare providers of advanced cancer patients. 

Palliative and Supportive Care. (8), 277-289. Doi: 10.1017/S1478951510000076 

 

Stajduhar, K. I., Funk, L., M., Roberts, D., Cloutier-fisher, D., Mcleod B., Wilkinson, C. &  

Purkis, M. E. (2011). Articulating the role of relationships in access to home care 

nursing at the end of life. Qualitative Health Research. 21(1) 117–131. Doi: 

0.1177/1049732310379114  

    

Svenska palliativregistret, www.palliativ.se Årsrapport från svenska palliativregistret –  

verksamhetsåret. (2016).   

http://media.palliativ.se/2017/03/Svenska-palliativregistret-Årsrapport-2017.pdf [2018-

10-08] 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

[2018-11-01].  

 

Taverner, T., Baumbusch, J. & Taipale, P. (2016). Normalization of Neglect: A Grounded  

Theory of RNs’ Experiences as Family Caregivers of Hospitalized Seniors. Canadian 

Journal of Aging. 35(2), 215-228. Doi: 

http://dx.doi.org.bibproxy.kau.se:2048/10.1017/S0714980816000179  

 

*Totman, J., Pistrang, N., Smith, S., Hennessey, S. & Martin, J. (2015). ‘You only have one  

chance to get it right’: A qualitative study of relatives’ experiences of caring at home for 

family member with terminal cancer. Palliative Medicine. 29(6), 496-507. Doi: 

10.1177/0269216314566840 

 



   24 

Tuomisto, S., Koivula, M., Åstedt-Kurki, P. & Helminen, M. (2018). Family involvement in  

rehabilitation: Coronary artery disease—patients’ perspectives. Journal of Clinical 

Nursing. 27, 3020-3031. Doi: 10.1111/jocn.14494 

 

 *Williams, L-A., Moeke-Maxwell, T., Wiles, J., Black, S., Trussardi, G., Kerse, N. & Gott,  

M. (2018). How family caregivers help older relatives navigate statutory services at the 

end of life: A descriptive qualitative study. Palliative Medicine. 32(6), 1124-1132. Doi: 

10.1177/0269216318765853 

 

World Health Organization (2014) WHO definition of palliative  

care.  http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [2018-10-08].   

 

Yu, H., Wang, X., He, R., Liang, R. & Zhou, L. (2015). Measuring the Caregiver Burden of  

Caring for Community - Residing People with Alzheimer’s Disease. PLOS ONE. 10(7), 

1-13. Doi:10.1371/journal.pone.0132168  

 

Zapart, S., Kenny, P., Hall, J., Servis, B. & Wiley, S. (2007). Home-based palliative care in  

Sydney, Australia: the carer’s perspective on the provision of informal care. Health and 

Social Care in the Community. 15(2), 97-107. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2524.2006.00665.x 

 

 



 

Bilaga 1 

Författare Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Aoun, M.S., Connors-

Lee, S., Priddis, L., 

Breen, J.L. & Colyer, S. 

Australien, 2011 

Motor Neurone 

Disease family 

carer´s experiences 

of caring, palliative 

care and 

bereavement: n 

exploratory 

qualitative study 

Att utforska närståendes 

erfarenheter, både under 

tiden som omsorgsgivare 

men även efter patientens 

bortgång. 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

explorativ design.    

Urval: Strategiskt urval  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer och frågeformulär  

Antal deltagare: 16 (3 makar och 

13 makor) som vårdade en anhörig 

som hade ALS. 

Bortfall: Framgår ej 

I studien fann man 5 olika teman, arbetet som 

en omsorgsgivare, förändringen i relationer, 

om en rad olika förluster, copingstrategier för 

närstående och stöd och upplevelser från 

omsorgsgivare inom palliativ vård. 

Clemmer, J.S., Ward-

Griffin, C. & Forbes, D. 

Kanada, 2008 

 

Family members 

providing home-

based palliative care 

to older adults: the 

enactment of 

multiple roles 

Att undersöka upplevelsen 

hos familjemedlemmar som 

tillhandahåller palliativ 

omvårdnad i hemmet till 

äldre patienter med 

avancerad cancer. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

innehållsanalys  

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Djupintervju Antal 

deltagare: 4 (2 makor, 1 make, 1 

dotter) som vårdade en palliativ 

anhörig i hemmet. 

Bortfall: Framgår ej 

 

Resultatet visar att närstående hade flera 

förväntningar över att ge omvårdnad till 

patienten men upplevde att deras 

förväntningar av hälso- och sjukvården inte 

uppfylldes. Processen av att närstående fick 

inta flera olika roller skapade tre teman: Att 

balansera, att omprioritera och att utveckla. 



   1 

 

 

Gysels, H.M.& 

Higgingson, J.I. 

England, 2009 

 

 

Caring for a person 

in advanced illness 

and suffering from 

breathlessness at 

home: Threats and 

resources 

 

 

 

Att undersöka upplevelsen 

hos närstående som vårdar 

patienter med avancerad 

progressiv sjukdom som 

KOL, hjärtsvikt, cancer 

eller neurologiska 

sjukdomar som lider av 

andnöd. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

Grounded theory.  

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

djupintervjuer 

Antal deltagare: 15 (15 makor) 

som vårdade en patient med cancer. 

Bortfall: Framgår ej 

 

 

 

Studien tar upp flera viktiga problem som 

påverkat vården på ett positivt eller negativt 

sätt. Riskerna med att vårda som närstående 

var osäkerheten, närståendes egna 

hälsoproblem, negativa reaktioner från andra 

människor samt risken att “tappa sig själv”. 

Ett brett socialt nätverk har visat sig vara 

positivt för att undvika isolering från 

omvärlden. 

Götze, H., Brähler, E., 

Gansera, L., Schnabel, 

A., Gottschalk-

Fleischer, A. & Köhler, 

N., 

Tyskland, 2016 

Anxiety, depression 

and quality of life in 

family caregivers of 

palliative cancer 

patients during 

home care and after 

the patient’s death 

Att undersöka psykologiska 

parametrar hos närstående 

som vårdar palliativa 

cancerpatienter under 

vårdtiden och efter 

patientens bortgång. 

 

 

Metod: Kvantitativ metod. 

Longitudinell studie   

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Intervjuer 

Antal deltagare: 72 (22 män och 

50 kvinnor) som vårdade palliativa 

cancerpatienter. 

Bortfall: 94 

 

Flera av de närstående upplevde höga nivåer 

av både ångest och depression i början av 

vårdtiden hemma. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör erbjuda stöd under 

vårdtiden hemma samt efter patientens 

bortgång. Studien jämför den allmänna 

befolkningens livskvalité med de 

närståendes, där de närståendes livskvalité 

visar sig vara bristfällig. 
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McConigley, R., 

Halkett, G., Lobb, E. & 

Nowak, A. 

Australien, 2010 

Caring for someone 

with high-grade 

glioma: a time of 

rapid change for 

caregivers 

Att undersöka upplevelser 

hos närstående som vårdar 

en patient diagnostiserad 

med långt gången gliom. 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

Grounded Theory.   

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Antal deltagare: 21 (20 

makar/makor och 1 förälder) som 

vårdade patienter med gliom. 

Bortfall: Framgår ej 

 

Deltagarnas upplevelser kunde exempelvis 

vara en känsla av stress över att ta viktiga 

beslut, behov av att lära sig mer om 

omvårdnad, bristfällig information av 

sjukvårdspersonal samt en känsla av 

otillräcklighet. Liknande upplevelser hos 

närstående kunde jämföras med personer med 

andra cancersjukdomar. 

Mehta, A., Chan, L.S. & 

Cohen. S.R. 

Kanada, 2013 

Flying blind: 

Sources of distress 

for family caregivers 

of palliative cancer 

patients managing 

pain at home 

Att undersöka hur 

närstående upplever att 

hantera cancerpatientens 

smärta i hemmet. 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

innehållsanalys.  

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Antal deltagare: 24 (10 makor, 6 

makar, 4 döttrar, 1 bror, 1 

svägerska, 1 son och 1 

syster/brorsdotter) som vårdade en 

palliativ cancerpatient i hemmet. 

Bortfall: Framgår ej 

 

Deltagarna känner ångest när de hanterar 

patientens smärta. Närstående upplever att de 

är oförberedda, frustrerade, att de har för stort 

ansvar samt att de känner att de inte får 

tillräckligt med stöd. 
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Munck, B., Fridlund, B. 

& Mårtensson, J. 

Sverige, 2008 

Next‐of‐kin 

caregivers in 

palliative home care 

– from control to 

loss of control 

Att beskriva situationer som 

påverkar närståendes 

förmåga att handskas med 

palliativ vård i hemmet. 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

explorativ och deskriptiv design 

med induktiv metod.  

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer  

Antal deltagare: 9 (5 makar, 4 

makor och 1 barn) som vårdade en 

palliativ patient i hemmet. 

Bortfall: Framgår ej 

 

Resultatet presenteras i två teman: Att 

bibehålla kontroll och att förlora kontroll. 

Närstående som stod för omvårdnaden av den 

palliativa patienten ville bibehålla kontrollen 

över sina liv genom att vara konstant 

tillgängliga för patienten. De ville även ta 

fullständigt ansvar för patientens behov. 

Närstående upplevde att de förlorade denna 

kontroll när professionell hjälp saknades och 

de beskrev känslor av otillräcklighet när 

deras fysiska energi eller tid var otillräcklig. 

Noble, H., Kelly, D. & 

Hudson, P. 

Storbritannien, 2012 

Experiences of 

carers supporting 

dying renal patients 

managed without 

dialysis 

Att undersöka vilken 

inverkan omvårdnaden har 

på patienter som har en 

kronisk njursjukdom som 

inte behandlas med dialys. 

 

Metod: Kvalitativ metod, 

explorativ design. 

Urval: Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer  

Antal deltagare: 19 (9 döttrar, 2 

makor, 2 makar, 1 vän, 3 söner, 1 

bror och 1 svärdotter) som vårdar 

en patient med njursjukdom. 

Bortfall: Framgår ej 

I studien framkommer det tre teman, Hur 

omsorgsgivarens situation var och hur man 

förstod sjukdomen och den potentiella 

försämringen, hur man vårdade obegränsat 

och hur man undvek att prata om döden. 
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Stajduhar, K. I., 

Martin, W. & Cairns, 

M. 

Kanada, 2010 

 

What makes grief 

difficult? 

Perspectives from 

bereaved family 

caregivers and 

healthcare providers 

of advanced cancer 

patients 

 

 

Att undersöka närstående 

som vårdar i livets 

slutskede, om vad som 

gjorde deras sorg svår. 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Strategiskt urval 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Antal deltagare: 19 (13 

makor/makar, 4 vuxna barn, 1 

syster och 1 moster) som vårdade 

en patient i livets slutskede. 

Bortfall: Framgår ej 

 

I studien kan man se tre olika kategorier som 

kan påverka närståendes sorgearbete. Att 

handskas med händelser i vardagslivet, att 

handskas med utmanande situationer som 

omsorsgsrollen kan medföra och att handskas 

med hälso- och sjukvården. 

 

Totman, J., Pistrang, N., 

Smith, S., Hennessey, S. 

& Martin, J. 

England, 2015. 

 

 

‘You only have one 

chance to get it 

right’: A qualitative 

study of relatives’ 

experiences of 

caring at home for 

family member with 

terminal cancer 

 

Att undersöka de 

emotionella utmaningar 

närstående kan uppleva vid 

vårdandet av den palliativa 

patienten, samt deras 

upplevelse av 

vårdpersonalen. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval:  Konsekutivt urval 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Antal deltagare: 15 (7 mödrar, 1 

farbror/morbror, 1 faster/moster, 1 

partner, 1 bror, 1 make, 1 syster, 1 

maka, 1 svärfar) som vårdade en 

palliativ cancerpatient i hemmet. 

Bortfall: 10 

 

 

 

Deltagarnas upplevelser av att vara en 

omsorgsgivare samt det professionella stöd 

de fick var mycket varierande. I studien 

framkom 15 olika teman. Hälso-

sjukvårdspersonal uppfattades som hjälpande 

med samtidigt hämmande i de utmaningar 

närstående ställdes inför. 
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Williams, L-A., Moeke-

Maxwell, T., Wiles, J., 

Black, S., Trussardi, G., 

Kerse, N. & Gott, M.  

 

Nya Zeeland, 2018  
 

How family 

caregivers help older 

relatives navigate 

statutory services at 

the end of life: A 

descriptive 

qualitative study 

Att undersöka den roll 

närstående har när de ska ge 

stöd till deras anhörig om 

insatser från hälso- och 

sjukvården i livets 

slutskede. 

 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Strategiskt urval. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer, longitudinell studie.   

Antal deltagare: 58 (11 

makar/makor, 33 söner/döttrar, 4 

svärdöttrar, 3 övriga 

familjemedlemmar, 3 

vänner/grannar, 2 barnbarn och 2 

övriga) som vårdar patienter i livets 

slutskede.  

Bortfall: Framgår ej 

 

De äldre och de närstående kunde uppleva 

oro när de skulle ha kontakt med hälso- och 

sjukvården.  De närstående som stod för 

omvårdnaden såg till att det ordnades med 

lämpliga tjänster för att kunna vårda den 

äldre. Detta var något som inte alltid möttes 

väl av hälso-sjukvårdspersonalen. 

 


