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Sammanfattning 
Bakgrund: Ett växande antal svårt cancersjuka människor föredrar att vårdas i hemmet. 

Närstående är en självklar del av modern palliativ vård, och det är en central uppgift för 

den palliativa vården att stödja även dem. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 

belysa närståendes behov av stöd vid vård i hemmet av vuxna cancersjuka i livets 

slutskede. Metod: Som underlag för denna litteraturstudie har 14 vetenskapliga artiklar 

använts inom tidsperioden 2001-2011. Resultat: Resultatet visade att närstående hade 

behov av stöd i den vårdande rollen av cancersjuk i hemmet som redovisas i 3 

kategorier och 6 subkategorier. Det som framkom var betydelsen av att närstående var 

förberedda, att de fick stöd i att hantera den nya vardagen, samt att de fick bekräftelse i 

den vårdande rollen. Diskussion: Det var av betydelse att närstående kände sig 

delaktiga i beslutsprocessen att den cancersjuke vårdades i hemmet. Det var av vikt att 

närstående fick egen tid med professionella vårdare för samtal, samt blev sedda i den 

vårdande rollen. Närstående hade svårt att se den cancersjukes försämring och 

personlighetsförändring i betydelsen att livet närmade sig slutet.     
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Abstract 
Background: A growing number of seriously ill cancer patients prefer home care. 

Relatives are an integral part of modern palliative care and it is an essential task for the 

palliative care providers to support them as well. Aim: The aim of this literature based 

study was to highlight relatives’ need for support during home care of terminally ill 

adult cancer patients. Method: 14 scientific articles from 2001 to 2011 were used as the 

basis of this study. Results: The result showed that relatives’ need for support in their 

role as caregiver to cancer patients can be divided into three categories and six 

subcategories. It was shown how important it is for the relatives to be prepared, to 

receive support in handling their new everyday situation and to be recognised in their 

role as caregivers. Conclusion: It is imperative that relatives feel part of the decision 

process regarding home care of the cancer patient. Equally, it is significant to give 

relatives time on their own for dialogues with professional caregivers and for them to be 

acknowledged in their caregiving role. Relatives failed to see the deterioration and 

personality change in the cancer patient, due to that life was coming to an end.  
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BAKGRUND 
Ett växande antal svårt sjuka människor föredrar att vårdas hemma och det har visat sig 

vara av vikt med en vårdform som kan ge god vård i livets slutskede i hemmet (Beck-

Friis & Österberg 2005). Antalet avlidna i hemmet är relaterat till hur utbyggd 

hemsjukvårdsorganisation är i ett område (Fürst 2003). Närstående är en självklar del av 

modern palliativ vård, och det är en central uppgift för den palliativa vården att stödja 

även dem. Närvaro av en närstående är ofta en förutsättning för att vård i hemmet ska 

fungera, så att svårt cancersjuka och döende ska få sin önskan uppfylld om att tillbringa 

sin sista tid hemma (Millberg 2005).  Närstående har inte alltid en valmöjlighet om var 

palliativ vård ska ges till den cancersjuke (Stajduhar & Davies 2005). Många närstående 

har lovat att ta hand om den cancersjuke, lovat att han/hon ska slippa åka till sjukhus, 

men känner att det är ett svårt åtagande (Strang 2003). Detta på grund av att många 

saknar erfarenhet av svår sjukdom och av att vårda någon svårt cancersjuk eller döende 

(Millberg 2005).  

År 2007 diagnostiserades över 50 000 nya fall av cancer i Sverige. Uppskattningsvis kommer 

var tredje person att få en cancerdiagnos under sin livstid. Cancer är ett samlingsnamn för 

cirka 200 olika sjukdomar som alla har det gemensamt att celler på någon plats i kroppen 

börjat dela sig okontrollerat. Cancer är ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor. Den 

vanligaste cancerformen i Sverige är prostatacancer, som utgör 30 % av all manlig cancer. 

Därefter kommer bröstcancer, som står för ca 30 % av cancerfallen bland kvinnor. Den tredje 

vanligaste cancerformen är tjocktarmscancer, ungefär jämnt fördelat mellan könen 

(Socialstyrelsen 2009).  

 

Alla människor är någon gång en närstående i betydelsen att ha en nära relation till någon som 

drabbats av ohälsa (Engström, Palm & Östlinder 2004). I den palliativa vården ingår att ge 

stöd till de personer som den cancersjuke själv definierat som sina närstående, t.ex. familjen, 

partner och vänner (Nationella Rådet för Palliativ Vård 2010). Begreppet anhörig associeras 

ofta till någon som har direkta blodsband eller annat släktskap med varandra (Engström et al. 

2004). I denna litteraturstudie används begreppet närstående, men termerna närstående och 

anhörig används inte konsekvent i lagtexter, vetenskapliga artiklar och litteraturen. Om 

sjukvården ska kunna tillmötesgå familjens behov av stöd bör inte familjen betraktas som en 
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enhet. Familjen är ett socialt system bestående av relationer mellan familjemedlemmar som 

inte nödvändigtvis strävar mot samma mål och det är därför av vikt att inhämta upplysningar 

från familjens olika parter (BjØrneheim Hynne 2002). För närstående som vårdar någon i 

livets slutskede kan det vara svårt att balansera krav och förväntningar mot egna och andras 

behov.  Att vara närstående till en döende person kan vara en svår tid som kan öka 

närståendes utsatthet och sårbarhet (Andershed 2004). Närstående behöver stöd för sin egen 

skull genom kunskap om den cancersjukes situation. Det kan hjälpa den närstående att välja 

på vilket sätt han/hon önskar vara delaktiga i vården av den cancersjuke. Erhålla kunskap om 

situationen kan även hjälpa den närstående att bibehålla alternativt återfå kontroll över 

situationen genom ökad begriplighet (Andershed 1998). Närstående behöver stöd av två skäl. 

Ett skäl är att närstående därmed orkar ge mer stöd till den döende, och ett annat skäl är att det 

leder till mindre plåga hos de närstående även i sorgearbetet och deras psykiska hälsa senare i 

livet (Smith & Regnard 1993). 

 

Den palliativa vården bygger på vårdfilosofin att ge högsta möjliga livskvalitet för den sjuke 

och dennes familj. Detta innebär att lindra smärta eller andra symtom och problem av 

psykologisk, social och existentiell/andlig art. Palliativ vård innefattar en livssyn som bejakar 

livet och betraktar döendet som en normal process (WHO 2002). I SOU 2001:6 beslutas att 

begreppet palliativ vård är beteckningen för vård i livets slutskede och aktiv helhetsvård för 

hela människan och dennes närstående under vägen fram till döden. Det betonas att det inte är 

frågan om enskilda, sporadiska vårdinsatser utan en helhet i en sammanhållen vårdkedja 

(SOU 2001:6). I en begreppsanalys av ordet palliativ står att WHO:s definition är klar och 

världsvitt accepterad och attributen för palliativ vård är klart beskrivna (Henoch 2002). 

Däremot finner Henoch (2002) inte att det är beskrivet några klara gränser mellan övergång 

från kurativ till palliativ vård och övergång mellan tidig och sen palliativ fas. Palliativ vård 

inbegriper vanligen en tidig fas, som tidsmässigt är lång och en sen fas, som är kort och 

omfattar dagar, veckor eller någon månad (SOU 2001:6). I den sena palliativa fasen är den 

tumörspecifika behandlingen avslutad, döden är förväntad inom kort tid, oftast veckor eller 

någon månad. Målet är varken att förlänga eller förkorta livet utan att skapa förutsättningar 

för livskvalitet trots svår sjukdom (Beck-Friis & Strang 2005). I Socialstyrelsens termbank 

står att palliativ vård i livets slutskede innebär att döden är oundviklig inom en överskådlig 

framtid. Socialstyrelsen avråder att använda begreppet terminalvård (Socialstyrelsen 2011). 
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Utbyggnad av olika former av hemsjukvård, och de framsteg som gjorts inom medicinsk 

teknologi har gjort det möjligt för allt fler svårt sjuka patienter att få lika god behandling i 

hemmet som på sjukhus (Hegerström 2003). Aktiv helhetsvård inom palliativ hemsjukvård 

måste kunna erbjudas dygnet runt, alla dagar i veckan. Det behövs en välfungerande 

professionell vårdinsats för att kunna möta alla de svåra situationer och behov som är 

sammankopplade med dödsfall i hemmet (Beck-Friis & Österberg 2005). Palliativt 

hemsjukvårdsteam bidrar trygghet till närstående vilket ger stöd i vårdande rollen i hemmet.  

(Borstrand & Berg 2009).  

 

SYFTE 
Att belysa närståendes behov av stöd vid vård i hemmet av vuxna cancersjuka i livets 

slutskede. 

 

METOD 

Design 

Allmän litteraturstudie har genomförts och kunskapsläget svarande mot syftet har 

kartlagts utifrån redan befintliga texter (Dahlborg Lyckhage 2006). Avsikten var att ge 

en översikt av ett avgränsat och preciserat vårdvetenskapligt område eller problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg 2006).  

 

Urval  

Inklusionskriterier var artiklar avseende vuxna närstående till cancersjuka vuxna inom 

palliativ vård, i livets slutskede i hemmet. Vidare inklusionskriterier var vetenskapliga 

originalartiklar skrivna på engelska, danska, norska och svenska, peer-reviewed, etiskt 

granskade och publicerade år 2001-2011. Ingen avgränsning gjordes vid val av antingen 

kvantitativa eller kvalitativa artiklar (Friberg 2006). Exklusionskriterierna var att välja 

bort de artiklar som inte fokuserade på vuxna närstående, de artiklar som var inriktade 
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på palliativ vård inom andra diagnoser än cancer, samt palliativ vård på hospice eller 

annan sluten vårdform.  

 

Undersökningens genomförande 

Litteraturstudiens genomförande planerades i enlighet med Fribergs arbetsgång att 

skapa en litteraturöversikt (Friberg 2006). Problemformulering och sökord som var 

relevanta till denna litteraturstudies syfte identifierades. Första steget var en inledande 

litteratursökning som svarade mot syftet för att få bakgrundsinformation och 

helhetsbegrepp av ämnet och ringa in ett avgränsat ämnesområde (Östlundh 2006). Den 

egentliga litteratursökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed, 

Cinahl, och PsycINFO. Följande sökord användes: palliative care, need*, support, 

relative*, informal caregiver, need of support, home care, nurs*, cancer. För att få med 

olika böjningsformer på några sökord användes funktionen trunkering efter själva 

ordstammen. Den booleska operatorn AND användes vid sökningar med olika 

kombinationer. Sammanställning av datorbaserad litteratursökning redovisas i schema 

(bilaga 1). Manuell sökning i referenslistor från identifierad litteratur pågick parallellt 

med datorbaserad litteratursökning (Östlundh 2006). Vid databassökningen lästes 

relevanta artiklars titel och abstract igenom och 21 artiklar valdes ut för grundligare 

genomläsning. I litteraturstudiens andra steg exkluderades 7 stycken artiklar som inte 

svarade mot syftet. De artiklar som skulle ingå i litteraturstudien genomgick en 

kvalitetsgranskning enligt Forsberg & Wengströms (2008) checklistor för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Genom kritisk granskning av artiklarnas kvalitet togs beslut att 

de skulle inkluderas och redovisas i artikelöversikt (bilaga 2). Datamaterialet 

genomlästes flertal gånger för att finna likheter och skillnader i de olika artiklarnas 

resultat. Vid analysen sammanställdes materialet utifrån de likheter och/eller skillnader 

som identifierades och stycken plockades ut ett och ett (Friberg 2006). 

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Vid sökning i de valda databaserna gjordes inga begränsningar till sökning efter enbart 

artiklar med fulltext. För att säkra tillförlitligheten har alla abstract som motsvarade 
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denna litteraturstudies syfte inkluderats för vidare genomläsning och därefter beslutades 

om den vetenskapliga artikeln skulle inkluderas (Forsberg & Wengström 2008). 

Inkluderade empiriska studier i litteraturstudien var godkända av etiska kommittéer eller 

hade genomgått forskningsetiska övervägande (Forsberg & Wengström 2008).  

 

Sjuksköterskor har ett eget professionellt ansvar när det gäller vårdvetenskaplig 

forskning och dess tillämpning. Ett av målen med litteraturstudien var att applicera ny 

kunskap som framkom till det dagliga arbetet i palliativ vård. Sjuksköterskan har central 

roll i omvårdnaden av cancersjuka personer och deras närstående. Det var av vikt att 

finna kunskap som belyste vilket stöd sjuksköterskan kan ge vuxna närstående så de 

orkar vårda i hemmet och vara ett stöd till den cancersjuke. I resultatet används 

begreppet professionella vårdare som samlingsnamn för all personal som arbetar inom 

hemsjukvårdsteam. 

 

RESULTAT 
Resultatet visade att närstående hade behov av stöd i att förbereda sig inför den 

vårdande rollen i hemmet. Det framkom att närstående behövde vägledning för att 

hantera den nya vardagen som uppkom. Flera artiklar visade att närstående kände stöd i 

att få bekräftelse i den vårdande rollen. Resultatet redovisas i 3 kategorier och 6 

subkategorier vilka visas i Tabell 1.  
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Tabell 1. 

Närståendes behov av stöd 

 

Kategori Att 
förbereda 
sig 

Att hantera den nya 
vardagen 

Att få bekräftelse 

Sub- 

kategori 

Inför ofrivillig 
vårdande roll 

Vägledning från 
professionell vårdare 

Betydelsen av 
bekräftelse i den 
vårdande rollen 

Rädsla inför 
den 
oförutsägbara 
framtiden 

Svårt att räcka till Betydelsen av att få 
avlastning 

 

 

Att förbereda sig 

Inför ofrivillig vårdande roll 

Känslan av att inte vara förberedd på vårdande rollen beskrevs av närstående (Brobäck 

& Berterö 2003; Linderholm & Friedrichsen 2010), de önskade att de hade fått mer 

information om att vara vårdare innan rollen formellt inleddes eller så snart som möjligt 

(Hudson, Aranda & McMurray 2002).  Närstående kunde uppleva att de inte hade något 

val i situationen att vårda cancersjuk i hemmet, medan andra närstående uppgav att de 

valde att ge vård i hemmet för att följa den cancersjukes önskan om att få avlida i 

hemmet (Wennman-Larsen & Tishelman 2002; Jack & O´Brien 2010). Närstående 

uppgav att de inte var förberedda på graden av ansvar som förknippades med den 

vårdande rollen. Individuellt anpassad information från professionella vårdare stärkte de 

närståendes känsla av kontroll i den vårdande rollen och gav ett lugn kring vetskapen av 

att de gjorde allt för den cancersjuke (Hudson et al. 2002).  Det framkom i en studie av 

Jack & O´Brien (2010) att det fanns närstående som hade orealistiska förväntningar på 

vården av den cancersjuke som ges av professionella vårdare i hemmet och en orsak var 
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att närstående uppfattade inte sjukhusets information om vård i hemmet (Jack & 

O´Brien 2010). Närstående belyste att de fann stöd i att professionella vårdare gav 

tydlig information om hur teamet arbetade och vilken vård som utfördes av teamet 

(O´Connor, Gardner, Millar & Bennet 2009). Första tiden i hemmet med den 

cancersjuke präglades ofta av osäkerhet och turbulens i att lära sig den vårdande rollen 

(Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Stöd av betydelse för närstående var 

tillgänglighet av professionella vårdare per telefon dygnet runt för att få upprepad 

information, samt när närstående hade behov av samtal för att få känslomässigt stöd 

(Jansma, Schure & Meyboom de Jong 2005). Det har framkommit i en studie att män 

och kvinnor hade olika behov av stöd i att klara den vårdande rollen. Män efterfrågade 

information och stöd i omvårdnadsfrågor, medan kvinnor hade behov av stöd i att 

diskutera psykosociala frågor (Lin & Tsao 2004). 

 

Rädsla inför den oförutsägbara framtiden  

Närstående belyste svårigheter att se försämring och personlighetsförändring hos den 

cancersjuke. Det fanns oro, osäkerhet och rädsla över den oförutsägbara framtiden samt 

vad som skulle ske efter dödsfallet (Harding, Epiphaniou & Hamilton 2011; 

Tsigaroppoulos, Mazaris & Chatzidarellis 2009; Osse, Vernooij-Dassen, Schadé & Grol 

2006; Wennman-Larsen & Tishelman 2002; Hudson 2004). Det framkom att närstående 

behövde stöd av professionella vårdare beträffande vilka fysiska symtom hos den 

cancersjuke de skulle vara observanta på för att förstå om det var en försämring i 

sjukdomstillståndet. Närstående betonade att de önskade att professionella vårdare 

visade dem uppmärksamhet kring deras osäkerhet om framtiden (Osse et al. 2006). Stöd 

av betydelse för att minska närståendes rädsla inför oförutsägbara framtiden var ökad 

kunskap om den cancersjukes sjukdom (Brobäck & Berterö 2003) och 

sjukdomsprogress (Harding et al. 2011; Lin & Tsao 2004). I en studie av Hudson (et al 

2002) framkom att närstående hade behov av att veta mer om vårdandet av en döende 

person samt vad som kunde förväntas ske kring döendefasen (Hudson et al. 2002).  I 

studien av Wennman-Larsen & Tishelman (2002) framkom att närstående upplevde sig 

vara tillfreds med den kunskap de erhållit och menade att mer vetskap inte var 

nödvändig då den ofta var av negativ karaktär (Wennman-Larsen & Tishelman 2002). 
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Att hantera den nya vardagen 

Vägledning från professionell vårdare 

Närstående behövde vägledning från de professionella vårdarna att samordna 

omvårdnadsinsatser, både den omvårdnad de hjälpte den cancersjuke med och när det kom 

professionella vårdare som hjälpte till med omvårdnaden (Osse et al. 2006). Den vårdande 

rollen innebar att närstående upplevde att de ibland hade ett betungande ansvar i att hantera 

den cancersjukes olika symtom och mediciner (Hudson et al. 2002). Närstående uttryckte ett 

behov av stöd i adekvat vägledning i den praktiska omvårdnaden samt symtombehandling 

(Linderholm & Friedrichsen 2010; Jansma et al. 2005; Hudson et al. 2002; Wennman-Larsen 

& Tishelman 2002). Bristfällig vägledning från professionella vårdare bidrog till att 

närstående kunde känna sig odugliga samt hjälplösa i den vårdande rollen (Brobäck & Berterö 

2003). Det framkom att flera närstående inte hade någon tidigare erfarenhet eller vana av att 

vårda cancersjuka. I vissa familjer uppfattades det som en generationsförändring att 

närstående kände rädsla att utföra vårdande uppgifter fel (Jack & O´Brien 2010; Hudson 

2004). I en studie belystes att vägledning från erfaren professionell vårdare inom palliativ 

vård gav betydelsefullt stöd till närstående i den vårdande rollen (Jansma et al. 2005). Även 

information i skriftligt eller inspelat format efterlystes av närstående för att därigenom att få 

stöd i den vårdande rollen (Hudson et al. 2002; Osse et al. 2006).  

Svårt att räcka till 

Det framkom att närstående upplevde att det var svårt att räcka till på grund av omställning 

till den vårdande rollen, en förändring i det dagliga livet att både vara närstående och vårdare. 

För närstående som fortsatte att yrkesarbeta infann sig känslan av att aldrig vara på rätt ställe 

(Brobäck & Berterö 2003). Närstående kände att de måste anpassa sig till förändringarna och 

upplevde att de behövde stöd i att finna normalitet i vardagen. Närstående behövde hjälp av 

professionella vårdare i strävan efter att utveckla dagliga rutiner för omvårdnaden av den 

cancersjuke (Brobäck & Berterö 2003; Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Närstående 

behövde stöd i att uppleva att de gjorde rätt prioriteringar av sista tiden i den cancersjukes liv 

genom att få regelbunden information om den cancersjukes tillstånd (Brobäck & Berterö 

2003). Tidigare erfarenheter och livserfarenhet spelade en roll i upplevelsen av att vårda den 

cancersjuke, även hur relationen varit mellan närstående och den cancersjuke hade betydelse 
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för den närståendes upplevelse av att räcka till i vardagen (Hudson et al. 2002). Det fanns 

närstående som uttryckte det positivt att ständigt vara närvarande i vården av den cancersjuke 

och slapp resor till sjukhus (Wennman-Larsen & Tishelman 2002), medan andra närstående 

upplevde sig fjättrade och inte vågade lämna hemmet (Brobäck & Berterö 2003).  

 

Att få bekräftelse 

 

Betydelsen av bekräftelse i den vårdande rollen 

Närstående belyste att det var av vikt att bli bekräftade i sin vårdande roll, att de fick 

uppmärksamhet samt uppfattades som en person av professionella vårdare (Brobäck & 

Berterö 2003; Harding et al. 2011; Osse et al. 2006). Det beskrevs av närstående att de 

upplevde hur de kände utanförskap i sin vårdande roll (Brobäck & Berterö 2003). I en studie 

beskrevs betydelsen av att professionella vårdare såg den närståendes individuella behov i att 

klara av den vårdande rollen. Genom bekräftelse från professionella vårdare minskade 

närståendes börda i den vårdande rollen (Hudson et al. 2002). De närstående efterfrågade 

stödsamtal med professionella vårdare, men avböjde erbjudande om professionell 

samtalskontakt (Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Vikten av att skapa relation mellan 

professionella vårdare och de närstående så att de kände sig involverade i vården och 

uppfattades som en del av teamet kring den cancersjuke framkom också. När professionella 

vårdare enbart vände sig till den cancersjuke med råd, stöd och medicinsk information 

förstärktes närståendes upplevelse av att inte bli sedd (Brobäck & Berterö 2003; Linderholm 

& Friedrichsen 2010). Värdefullt stöd för närstående var att bli erbjuden egen tid med 

professionella vårdare i hemmet för enskilda samtal för att diskutera svåra frågor och tala fritt 

om cancer (Hudson et al. 2002; Harding et al. 2011; Wennman-Larsen & Tishelman 2002; 

Jansma et al. 2005; Hudson 2004). Närstående hade behov av känslomässigt stöd när de 

kände sig ensamma och inte kunde samtala med den cancersjuke och övriga närstående 

(Harding et al. 2011; Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Det framkom att närstående 

upplevde det som värdefullt stöd då professionella vårdare främjade deras optimism genom 

att stötta dem så att de klarade mer än vad de trodde (Hudson et al. 2002). 
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Betydelsen av att få avlastning 

I flera av artiklarna beskrev närstående egna fysiska symtom som muskelvärk och ledvärk, 

även symtom som sömnsvårigheter och trötthet, depression och nedstämdhet (Harding et al. 

2011; Tsigaroppoulos et al. 2009; Osse et al. 2006; Hudson 2004). Närstående uppgav 

koncentrationssvårigheter som ledde till problem med motivation för den vårdande rollen 

(Aranda & Hayman-White 2001). Närstående kunde dock se positivt på sin vårdande roll och 

det minskade risken för egna fysiska symtom när de fick egen tid med professionella vårdare 

som gav dem uppmärksamhet i deras situation (Hudson 2004). Det framkom att närstående 

kände saknad av och brist på tid för egna behov och intresse (Harding et al. 2011; 

Tsigaroppoulos et al. 2009; Wennman-Larsen & Tishelman 2002; Hudson 2004). Närstående 

fann stöd i att bli erbjudna tid för regelbunden avlastningsvistelse för den cancersjuke, det gav 

den närstående ny energi samt minskade deras fysiska symtom (Wennman-Larsen & 

Tishelman 2002). I en studie framkom att majoriteten av närstående tyckte att avlastning på 

ett lokalt hospice lindrade deras stress och ångest, men det var av betydelse att det fanns 

fortlöpande kommunikation mellan närstående, cancersjuke och professionella vårdarna under 

hela avlastningsvistelsen. Ett stöd till närstående var när de fick erbjudande om regelbundna 

avlastningstimmar i hemmet, vilket ledde till att närstående upplevde att de bibehöll gott 

välmående och god hälsa (Skilbeck, Payne & Ingleton 2005).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes behov av stöd vid vård i hemmet av 

vuxna cancersjuka i livets slutskede. Ämnet valdes utifrån daglig kontakt med cancersjuka i 

livets slutskede och deras närstående, samt ett intresse för att kunna förbättra stödet till 

närstående i palliativ vård.  

Studien utfördes som en litteraturstudie då Dahlborg Lyckhage (2006) anser det som lämplig 

metod att använda när problemområdet har fokus på människors erfarenheter och upplevelser.  

Cinahl, Pubmed och PsycInfo är databaser med omvårdnadsforskning vilket stärker att 

relevanta artiklar har använts och att databaserna är lämpliga för studien. Svagheter i den 
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valda metoden var att det fanns risk för selektiva urval vid databassökningen genom 

förförståelse hos författarna till denna litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008).  

Sökorden som användes utformades utifrån syftet och författarnas förförståelse. Systematiska 

sökningar med sökord i olika kombination med varandra gjordes, vilket tros ha minimerat 

risken att artiklar som svarat mot studiens syfte utelämnats. Den booleska operatorn AND 

användes. Valet av kombinationen av sökord kan ha påverkat sökträffarna vilket kan ha varit 

en svaghet i litteraturstudien. Under datasökningen utvidgades sökning med sökordet informal 

caregiver för att öka tillförlitligheten att finna artiklar med närstående som vårdare i hemmet. 

Funktionen trunkering användes för att få med olika böjningsformer i sökningarnas utfall.  

Sökningar i databaserna utfördes fram tills det att samma artiklar återkom i de olika 

sökningarna. Det stärker trovärdigheten att det material som är skrivet om ämnet är 

inkluderat. Artiklarna begränsades till mellan åren 2001-2011 då det troligen innebar att 

senaste forskningsrön inom valt område framkom. 

I databassökningen har ordsammansättningen haft betydelse för utfallet av sökträffar. 

Exempelvis har ordet homecare haft olika utfall beroende på om ordet stavades homecare 

eller med ett mellanslag home care. Författarna valde homecare i den egentliga 

databassökningen för det gav relevanta sökträffar i förhållande till studiens syfte. 

Samtliga abstract från sökträdet lästes igenom för vidare urval. En svaghet med detta urval är 

att abstract inte återspeglar hela artikeln. Relevanta artiklar granskades utifrån checklista 

enligt Forsberg & Wengström (2008). Checklistan låg som underlag för 

kvalitetsbedömningen och granskades efter författarnas kunskap. Det går därför inte att 

utesluta att en mer erfaren granskare kvalitetsbedömt artiklarna annorlunda. Författarna har 

granskat artiklarna var för sig och sedan diskuterat och gjort en gemensam slutbedömning av 

artiklarnas kvalitet. Samtliga artiklar i litteraturstudiens resultat var publicerade på engelska 

och det kan ha uppstått brister i översättningen från engelska till svenska vilket kan ha 

påverkat tolkningarna av artiklarnas innehåll.  

 

Valda studiers resultat lästes individuellt flera gånger för att få känsla av vad de handlade om, 

samt finna resultatinnehåll överensstämmande med litteraturstudiens syfte. En gemensam 
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sammanställning av likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll plockades ut och 

grupperades till subkategorier. När innehåll i subkategorierna hade sammanställts 

identifierades kategorier utifrån nyckelord som svarade på syftet.  

I artiklarna från Australien, England, Grekland, Holland och Taiwan är troligtvis inte alla 

resultat överförbara till den svenska palliativa hemsjukvården då de har en annan vårdform än 

vad som finns i Sverige. Men generella omvårdnadsprinciper tycks kunna vara överförbara.  

Oavsett vårdform framkom de närståendes behov av stöd vid vård av cancersjuka i hemmet. I 

resultatet användes samlingsnamn för personal som arbetar i hemsjukvårdsteam för 

professionella vårdare eftersom organisationen av hemsjukvårdsteam inte var jämförbara 

mellan länderna.     

I vissa av artiklarna som resultatet grundar sig på hade datainsamlingen skett ett antal 

månader efter den cancersjukes bortgång. Detta skulle kunna ha påverkat dessa artiklars 

resultat, då de närståendes uppfattning av händelsen kan ha förändrats samt vissa minnen vara 

förträngda. Det belystes även i några artiklar det etiska dilemmat att intervjua närstående 

under pågående vårdande roll på grund av upplevelse av att vara i beroende ställning mot 

professionella vårdare.  Författarna till denna studie fann inga större skillnader på behov av 

stöd i livets slutskede mellan artiklarna där datainsamling skett av närstående som var vårdare 

och sörjande närstående som varit vårdare. 

 

Resultatdiskussion  

En tolkning av resultatet var att närstående behövde information om vad det innebar att vårda 

en cancersjuk i hemmet. Det hade betydelse att professionella vårdare involverade närstående 

i vården av den cancersjuke för det stärkte närståendes upplevelse av delaktighet. Närstående 

hade behov av information om cancersjukdomen, sjukdomsprogress och vilka symtom som 

kunde förväntas för att vara förberedda på hur framtiden kunde komma att se ut. Resultatet 

visade att närstående efterfrågade information och vägledning i den dagliga omvårdnaden för 

att hantera den nya vardagen. Det var av vikt för närstående att bli sedda och bekräftade i 

rollen som vårdare.  
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I denna litteraturstudie framkom att närstående till en cancersjuk inom palliativ vård i 

hemmet hade behov av stöd i att bli förberedd på den vårdande rollen. Information var 

av betydelse för närstående att kunna hantera den vårdande rollen (Brobäck & Berterö 

2003; Linderholm & Friedrichsen 2010; Hudson et al. 2002; O´Connor et al. 2009; 

Wennman-Larsen & Tishelman 2002). Betydelsen av information bekräftades i en 

studie av Stajduhar & Davies (2005) där det framkom att närstående som varit delaktiga 

i beslutsprocessen om att palliativ vård skulle ske i hemmet och hade fått information 

om palliativ vård, också hanterade den vårdande rollen bättre. Det omvända resultatet 

visade på att närstående som var oinformerade eller var likgiltiga i beslutsprocessen var 

mer oförberedda på den vårdande rollen (Stajduhar & Davies 2005).  I samma studie 

belystes samtidigt att det fanns närstående som ansåg att för avancerade förberedelser 

hade skrämt dem från att våga vårda i hemmet (Stajduhar & Davies 2005). Andershed 

(1998) visade på att närståendes känsla av delaktighet i den vårdande rollen stärktes 

genom stöd, bekräftelse och information från professionella vårdare (Andershed 1998).  

I en annan studie av Smith, Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees (2004)  framkom att 

närstående till personer som drabbats av stroke inte var förberedda på den vårdande 

rollen. Vid utskrivning från sjukhuset upplevde närstående att det togs för givet att 

personen som drabbats av stroke skulle vårdas i hemmet av närstående (Smith, 

Lawrence, Kerr, Langhorne & Lees 2004). En tolkning av författarna till denna 

litteraturstudie var att delaktighet i beslutsprocessen kan vara av betydelse för 

närståendes upplevelse av att bli förberedda på den vårdande rollen. Närstående som får 

samma information tillsammans med den cancersjuke, kan leda till att närstående 

känner sig delaktiga i beslutsprocessen, och det leder till ökad trygghet i den vårdande 

rollen. 

 

Resultatet visade på betydelsen att närstående fick bekräftelse av professionella vårdare. 

Det visades vara av vikt att närstående blev involverade och sedda som en i vårdteamet 

av professionella vårdare. Den cancersjuke var till största delen i fokus av de 

professionella vårdarna, vilket förstärkte närståendes upplevelse att inte bli sedda.  Stöd 

av betydelse för närstående var att bli erbjudna egen tid med professionella vårdare i 

hemmet för enskilda samtal för att diskutera svåra frågor samt tala fritt om 

cancersjukdom (Brobäck & Berterö 2003; Hudson et al. 2002; Harding et al. 2011; Osse 
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et al. 2006; Wennman-Larsen & Tishelman 2002; Jansma et al. 2005; Hudson 2004). 

Detta bekräftades i en annan studie att när professionella vårdare åkte två personer på 

hembesök minskades närståendes upplevelse av att lämnas utanför genom att närstående 

fick enskilt samtal, samtidigt som den cancersjuke erhöll vård (Borstrand & Berg 2009).  

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står att det är sjuksköterskans ansvar att 

initiera och genomföra svåra samtal med den cancersjuke och deras närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening 2008). I nationellt vårdprogram (2012) står att dessa samtal kan 

ske både med och utan den cancersjukes närvaro. Om den cancersjuke, av någon 

anledning, inte vill att de närstående ska få information får samtalen anpassas till det 

som är tillåtet att prata om. Samtalen kan ske enskilt med någon professionell vårdare 

eller med flera personalkategorier tillsammans, beroende på typen av information 

(Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012). I samma linje visade en annan studie 

att det var av vikt att närstående upplevde att professionella vårdare i hemmet hade gott 

om tid, att de hade vänligt bemötande samt det var av betydelse att närstående visades 

omtanke och blev sedda i sin situation (Borstrand & Berg 2009). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att det kan vara ett etiskt dilemma för den professionella vårdaren 

som ska ge vård i hemmet att det är den cancersjukes behov som först måste tillgodoses. 

Det är av vikt att den cancersjukes autonomi och integritet respekteras och därmed är 

det till den cancersjuke som den professionella vårdaren vänder sig till först. Det är en 

utmaning för professionella vårdare att fokusera på de närstående och den cancersjuke 

samtidigt, som en enhet, och det är en förutsättning för att främja hela familjens hälsa.  

 

Närstående behövde stöd av professionella vårdare i form av ökad kunskap om den 

cancersjukes sjukdom, sjukdomsprogress samt vårdandet i döendefasen (Harding et al. 

2011; Tsigaroppoulos et al. 2009; Osse et al. 2006; Wennman-Larsen & Tishelman 

2002; Brobäck & Berterö 2003; Lin & Tsao 2004; Hudson et al. 2002). I resultatet 

beskriver Osse et al. (2006) att närstående hade behov av information från 

professionella vårdare om vilka fysiska symtom de skulle vara observanta på för att 

förstå att livets slut närmade sig för den cancersjuke (Osse et al. 2006). Detta 

bekräftades i en studie av Borstrand och Berg (2009) som belyste att närstående saknade 

information om att den cancersjukes liv snart var slut. Vårdinsatser i hemmet gav 

närstående intrycket av att den cancersjuke hade lång tid kvar att leva (Borstrand & 
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Berg 2009). Vidare belyste Nationellt vårdprogram (2012) vikten av samtal som stöd till 

den cancersjuke och deras närstående för att de ska kunna förstå sjukdomsprogressen 

samt kunna förbereda sig på att livet snart är slut för den cancersjuke (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård 2012). Samtidigt framkom det att trots att närstående 

kände osäkerhet över hur framtidssituation skulle fortskrida uttryckte de inget missnöje 

med den information de hade om cancersjukdom och sjukdomsprogress. Wennman-

Larsens (2007) avhandling bekräftar att mer information nödvändigtvis inte skulle ha 

varit positivt utan kunde också upplevts som betungande då den oönskat kunde indikera 

när den cancersjuke skulle dö (Wennman-Larsen 2007).  Från resultatet tolkar vi att 

som professionella vårdare är det betydelsefullt att ge information till närstående utan 

att de närstående ställer några frågor. Det framkom att närstående hade svårt att se den 

cancersjukes försämring och personlighetsförändring i betydelsen att livet närmade sig 

slutet. Även om information kan upplevas som betungande för de närstående, visar 

resultatet att det gav närstående stöd om de fick information om vad som kunde ske med 

sjukdomsprogress och symtom samt vad som kunde ske i döendefasen. 

 

Denna litteraturstudie belyste närståendes behov av stöd för att vårda cancersjuk i 

hemmet i livets slutskede. Stöd till närstående som bör uppmärksammas av 

professionella vårdare är delaktighet i förberedelsen av den vårdande rollen och den 

oförutsägbara framtiden, att hantera den nya vardagen genom vägledning av 

professionella vårdare och upplevelsen att räcka till i det dagliga livet. Närstående 

upplevde värdefullt stöd genom att de fick bekräftelse i den vårdande rollen, samt 

erbjudande om avlastning gav dem även bekräftelse på deras betydelse i den vårdande 

rollen. En tolkning av de behov av stöd närstående hade kan vara att de befinner sig i en 

utvecklingskris som enligt Cullberg (2006)  orsakats av normal livsförändring att bli 

vårdande närstående till en cancersjuk. Cullbergs (2006) kristeori indelas i fyra faser 

chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas (Cullberg 2006). Om den 

närstående befinner sig i chockfasen över besked att den cancersjuke är i palliativt skede 

i sin sjukdom, kan det vara en orsak till att de upplever att inte vara förberedda på eller 

delaktiga i processen att vårda en cancersjuk i hemmet. Närståendes behov av att få stöd 

i sin vårdande roll, samt hur de ska hantera nya vardagen tolkas utifrån att de befinner 

sig i reaktionsfasen. De har precis börjat förstå innebörden av att vara i den vårdande 



 

20 

 

rollen. Den professionella vårdarens bemötande av de närstående i reaktionsfasen är av 

betydelse så de närstående känner sig bekräftade i den vårdande rollen, samt få tala om 

rådande livsituationen för att komma vidare till bearbetningsfasen (Cullberg 2006). 

 

Resultatet i denna litteraturstudie ger kunskap till professionella vårdare som möter 

närstående i den vårdande rollen i hemmet. Det är till nytta för professionella vårdare att 

förstå vikten av att ge stöd till närstående som vårdar cancersjuk i hemmet i livets 

slutskede. Närstående bör få tidig information om den vårdande rollen av en cancersjuk 

i hemmet. Professionella vårdare har en viktig uppgift att ge närstående bekräftelse i 

den vårdande rollen. Information om sjukdomsprogress var av betydelse för att 

närstående skulle förstå att livet närmade sig slutet hos den cancersjuke. Genom att 

fokusera på att tillgodose närståendes behov av stöd kan det hjälpa den cancersjuke och 

de närstående att leva i nuet samt fylla den tid som återstår med mening och innehåll 

som är ett av målen med palliativ vård. Det är av intresse med fortsatt forskning av 

vilken information närstående behöver för att känna sig förberedda inför den vårdande 

rollen. 
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närstående. 
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Diskussionerna 
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erhållna kategorier. 

döende fasen. 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hudson, P. 

 

Australien 

2004 

 

 

 

 

 

Positive 

aspects and 

challenges 

associated 

with caring for 

a dying 
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Att beskriva 

och undersöka 
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vän som dör i 

cancer i 

hemmet. 

Slumpmässigt urval.  

47 närstående till 

avancerad cancerpatient 

Inklusionskriterie: 

nyligen utfört palliativ 

vård i hemmet, över 18 

år, kunna tala och läsa 

engelska, cancersjuke 

patienten förväntad 

överlevnad mindre än 

12 mån och inskriven i 

palliativ vård 

 Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer i 

hemmet. Alla utvalda till studien 

har fått muntlig och skriftlig 

information. Två frågor skulle 

besvaras i intervjun, svaren 

skrevs ner och analyserades. En 

annan forskare genomförde en 

bekräftande analys.  

Alla närstående som intervjuades 

kunde identifiera utmaningar 

som associerades till deras egen 

hälsa, familjeomständigheter, 

patientens symtom, tid för sig 

själva och information från 

professionella vårdare. Trots 

dessa utmaningar uppgav 60 % 

av vårdarna positiva aspekter. 

Metodbeskrivningen 

är tydlig. 

Etiskt godkänd från 

två palliativa 

vårdenheter och ett 
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Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Jack, B. 

O´Brien, M. 

 

England 

2009 

 

 

 

 

 

Dying at 

home: 

community 

nurses´ views 

on the impact 

of informal 

carers on 

cancer 

patients´ place 

of death 

Undersöka 

distriktsköter 

skors och 

specialist 

sköterskors 

inom palliativ 

vård 

uppfattningar 

och 

erfarenheter av 

varför cancer 

patienter som 

är i livets 

slutskede och 

har uttryckt 

önskan att få 

dö hemma, 

läggs in på 

sjukhus. 

Två distrikt i en region i 

nordöstra England, där 

två grupper av 

sjuksköterskor inbjöds 

att deltaga, 

distriktsköterskor och 

specialistsköterskor i 

palliativ vård. 11 av 17 

inbjudna 

distriktsköterskor 

deltog, och 8 av 11 

inbjudna 

specialistsköterskor 

deltog. 

Inklusionskriterie var 

att alla sköterskor 

skulle tjänstgjort minst 

6 mån. Bandinspelade 

gruppintervjuer på 1 

timme med respektive 

sköterskegrupp. 

Semistrukturerade öppna 

intervjufrågor. Transkribering av 

intervjuerna. Tematisk 

analysmetod i fyra steg av 

datamaterial från intervjuerna 

utfördes självständigt av 

respektive forskare. 

Resultatet visade två tema vad 

som påverkade att det blev 

inläggning i livets slutskede. 

Fokus i resultatet var de 

närståendes förmåga att hantera 

faktorer i den vårdande 

situationen och hur det verkade 

negativt på de närståendes börda. 

Tillhandahållande av tjänster i 

hemmet var ett tema som 

påverkade om det blev 

inläggning. 

Vid jämförelse av 

fokusgrupperna framkom att 

distriktsköterskor fokuserade på 

praktiska frågor i vården som 

orsak till inläggning och 

specialistsköterskors erfarenhet 

var psykosociala faktorer som 

var orsaken, den känslomässiga 

bördan av omsorg som belastar 

familjen när de vårdar i hemmet. 

Urvalsförfarandet är 

beskrivet, frivilligt 

deltagande av 

sjuksköterskor, som 

gett informerat 

samtycke .Ett 

begränsat urval, och  

resultatet är inte 

generaliserbart. 

Tillhandahållna 

tjänster varierar i 

olika områden.  

Etiskt godkänd, 

fokusgrupperna 

hänvisade ej till 

patienters namn 

under diskussioner, 

all möjlig 

identifiering togs bort 

vid transkribering. 

Jansma, F. 

Schure, L. 

Meyboom 

deJong, B. 

 

Nederländer

na  

2004 

 

Support 

requirements 

for caregivers 

of patients 

with palliative 

cancer 

1/Vilken typ 

av stöd 

behöver 

närstående 

vårdare under 

palliativ fas? 

2/Hur ska 

denna vård 

organiseras? 

För att svara på syftet 

utfördes två studier, en 

kvalitativ och en 

kvantitativ. 

Inklusionskriterier: 

person som vårdar eller 

vårdat patient med 

cancer i palliativt skede, 

allmänläkare 

Djupintervjuer var första delen 

av den kvalitativa delen. 

Intervjuerna transkriberades 

ordagrant och analyserades, 

relevanta citat kodades, totalt 36 

koder som rubricerades i 4 

huvudkategorier. En enkät 

utformades genom uttalande 

baserade på koderna per 

Resultatet visade tydligt att det 

finns behov av stöd. Störst 

betydelse av stöd var det i 

kategorin kommunikation; att 

lyssna på den som vårdar, i 

kategorin praktisk information, 

omvårdnadsfärdigheter. Vad det 

gällde hur organisation av stöd 

skulle utföras framkom att 

Metoden väl 

beskriven hur urvalet 

till intervjuerna 

gjordes, och 

tillvägagångssättet att 

sammanställa enkäten 

utifrån 

datainsamlingen. Den 

slutliga enkäten 



 

 

 

 

 

 

informerade forskarna 

om personer som 

uppfyllde kriteriet, 10 st 

djupintervjuades, 

ytterligare personer för 

intervju rekryterades 

med hjälp av artikel i 

lokaltidning, 96 st 

intervjuades per telefon. 

Varje intervju 

transkriberades, utifrån 

insamlat material valdes 

16 st för djupintervju. 

Intervjuerna gjordes 

med hjälp av 

semistrukturerade 

frågeformulär. 

kategori. Femgradig skala från 

”instämmer helt till instämmer 

inte alls”, en öppen fråga fanns 

med. 

För att besvara andra 

frågeställningen användes 

semistrukturerade frågor 

angående stöd. Frågor 

utformades till enkäten. 

All data analyserades med 

deskriptiv analys. 

vårdare föredrog professionella 

vårdare med erfarenhet av 

palliativ vård och sorg, 

tillgänglighet per telefon både 

schemalagda tider och i akuta 

situationer, betydelsen av 

stödgrupper. Ny kategori 

framkom och det var betydelsen 

av stöd efter dödsfallet. 

skickades till 65 

personer med tydlig 

beskrivning av 

bortfall. Både 

kvalitativa och 

kvantitativa data 

redovisas. 

Lin, W. 

Tsao, C 

 

Taiwan 

2004 

 

 

 

 

 

Information 

needs of 

family 

caregivers of 

terminal 

cancer patients 

in Taiwan 

Att identifiera 

närståendes 

informationsbe

hov inom olika 

områden för 

att förbereda 

dem att vårda 

obotlig 

cancersjuk i 

hemmet  

Mellan 2001-11 till 

2002-12 tillfrågades 

vuxna närstående till 

cancersjuk som fick 

vård på ett Hospice och 

en Palliativ vårdenhet 

på ett regionalt sjukhus. 

Vidare 

inklusionskriterie att 

närstående stod för 

majoriteten av 

omvårdanden på 

hospice, cancersjuke 

fått vård i mer än 7 

dagar, kunde läsa och 

förstå kinesiska språket.  

Strukturerat 

Kvantitativ studie. Av 137 

tillfrågade returnerades 90 st 

enkäter.  

Statistisk analys av 

datamaterialet. 

Informationsbehovet delades in i 

6 områden, och 

sjukdomsrelaterad information 

rankades högst, därefter 

information om omvårdnad. 

Utförandet av 

enkäten är beskrivet. 

Metod och resultat är 

väl beskrivet och 

strukturerat. Etiskt 

granskat av 8 

specialister i palliativ 

vård. 



 

 

frågeformulär som 

utformats speciellt för 

denna studie. 
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Linderholm, 

M. 

Friedrichsen 

M. 

 

Sverige 

2010 

 

 

 

 

 

A desire to be 

seen: family 

caregivers´ 

experiences of 

their caring 

role in 

palliative 

home care. 

Undersöka hur 

den närstående 

upplevde sin 

vårdande roll 

av döende 

familjemedlem 

i hemmet och 

deras behov av 

stöd 

Riktat urval på 14 

närstående till 

cancersjuka patienter 

som hade haft palliativt 

hemsjukvårds team. 9 

kvinnor och 5 män. 

Inklusionskriterier: 

patienten avliden sedan 

3-12 månader, 

närstående ansåg sig 

mentalt och fysiskt 

stabil, närstående kunde 

kommunicera på 

svenska, närstående 

accepterade 

bandinspelade 

intervjuer. 

Distriktsköterskor 

kontaktade närstående 

som fick både muntlig 

och skriftlig 

information. Första 

forskaren tog kontakt 

efter muntligt 

medgivande från 

närstående. Intervjuerna 

ägde rum i hemmet 

utom i en intervju som 

Kvalitativ studie med 

hermeneutisk metod. Intervjun 

var likt en konversation, en 

intervjuguide användes baserad 

på tidigare kunskap och 

forskning. En pilotintervju 

gjordes av första forskaren och 

granskades av forskare två. 

Inspelad data transkriberades 

ordagrant. Analys av texter 

enligt den hermeneutiska 

cirkeln. Transkriberade texter 

lästes flera gånger och 

meningsbärande enheter 

plockades ut och 

kategoriserades.    

Framkom att närstående som 

vårdare inom palliativ vård är 

självklarhet, att anta vårdar 

rollen är självklarhet och det 

finns förväntningar från den 

sjuke och sjukvårdspersonal att 

bli vårdare.  Betonas vikten av 

professionella vårdare lyssnar på 

och erkänner närståendes 

kompetens 

Väldokumenterad 

metodbeskrivning av 

urval, datainsamling 

och analysförfarande. 

Etiskt godkänd.  



 

 

genomfördes 

distriktssköterkans 

kontor. 
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Analys 
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O´Connor, 

L. 

Gardner, A. 

Millar, L. 

Bennet, P. 

 

England 

2009 

 

 

 

 

 

Absolutely 

fabulous – But 

are we? 

Carers´perspec

tives on 

satisfaction 

with a 

palliative 

homecare 

service 

Undersöka hur 

nöjda 

informella 

vårdarna var 

med palliativ 

hemsjukvård. 

Specifika 

frågor i 

studien: 

Vilken nivå är 

vårdarnas 

tillfredsställel- 

se med 

palliativ 

hemsjukvård? 

Vilka 

otillfredsställ- 

da behov har 

familjevårdare 

till personer 

som har 

palliativ 

hemsjukvård? 

Hur kan 

otillfredsställ- 

da behov 

bemötas på 

bästa sätt inom 

Informella vårdare till 

patienter som hade haft 

eller hade palliativ 

hemvårds hjälp från 

privat finansierad 

palliativ vård 

organisation. All 

personal som var 

anställd vid tiden av 

studiens genomförande. 

Insamling av både 

kvantitativ och 

kvalitativ data. 

Kvalitativ data 

samlades in genom 

bildande av 

fokusgrupper, en grupp 

av tidigare vårdare, en 

grupp nuvarande 

vårdare, och en grupp 

med sjuksköterskor.  

Första frågan i syftet 

besvarades med en 

enkät till informella 

vårdare. Mall med 

öppna frågor till 

fokusgrupperna 

formulerades utifrån 

Kartläggningsstudie, deskriptiv 

design. Datainsamlingen pågick 

2002-2006. Tematisk analys av 

transkriberat material. Forskarna 

fortsatte med gemensam analys 

tills samstämmighet nåddes och 

kategorierna var identifierade 

och grupperats i två teman. 

Enkäten påvisar närstående  

uppgav hög grad av 

tillfredsställelse på den erhållna 

vården från  privat palliativ 

hemsjukvård. Otillfredsställda 

behov som identifierades hos 

närstående presenteras i två 

teman, personliga svårigheter att 

vara vårdare och begränsning av 

vad palliativa hemsjukvårdsteam 

kunde bistå med. Tredje frågan 

besvaras med möjliga lösningar 

på information och stöd.   

Väldokumenterad 

omfattande metod. 

Studien genomfördes 

i tre steg, med både 

kvantitativ och 

kvalitativ data. 

Strukturerad 

presentation av 

resultatets olika delar. 

Etiskt godkänd 



 

 

nuvarande 

organisationen 

av palliativ 

hemsjukvård? 

enkät svaren.  

Diskussioner i 

fokusgrupperna 

spelades in på band. 

Vid transkriberingen 

uteslöts namn. 

720 enkäter skickades 

ut till informella 

vårdare och 300 

skickades åter. 
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Analys 
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Osse, B. 

Vernooij-

Dassen, M. 

Schadé, E. 

Grol, R. 

 

Holland 

2006 

 

 

 

 

 

Problems 

experienced by 

the informal 

caregivers of 

cancer patients 

and their needs 

of support 

Få en 

heltäckande 

bild av 

problem som 

närstående 

upplever och 

identifiera de 

problem de 

skulle  

uppskatta fick 

professionell 

uppmärksam-

het 

Vuxna närstående som 

vårdar vuxen 

cancersjuk i hemmet. 

76 av 81 närstående 

besvarade en enkät. 

Vidare 

inklusionskriterie; 

behärska tyska språket i 

enkäten, ger informerat 

samtycke att använda 

och diskutera 

enkätresultat med 

ansvarig läkare. 

Exklusionskriterie; 

fysiskt eller psykiskt 

tillstånd hindrade att 

fylla i enkäten, och 

förväntad kort 

överlevnad på mindre 

än 1 vecka. 

Gruppjämförande studiedesign. 

Deskriptiv statistik. 

Majoriteten av närstående ansåg 

att den oförutsägbara framtiden 

var ett problem, och svårt att 

acceptera cancersjukdomen som 

patienten drabbats av. Behov 

närstående önskade få mer stöd 

kring var hur de noterade 

försämring av sjukes symtom, 

stöd i rädslan för oförutsägbara 

framtiden, stöd hur de skulle 

hantera patientens smärta. 

Metoden väl 

beskriven. 

Strukturerad 

presentation av 

resultat. 

Etiskt godkänd. 
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Skilbeck, 

J.K. 

Payne, S.A. 

Ingleton, 

M.C. 

Nolan, M. 

Carey, I. 

 

England  

2005 

 

 

 

 

An exploration 

of family 

carers´ 

experience of 

respite 

services in one 

specialist 

palliative care 

unit. 

Hur närstående 

upplever 

erfarenheten 

att vårda 

familjemedlem 

med obotbar 

sjukdom, 

identifiera 

närståendes 

förståelse för 

betydelsen av 

avlastning 

både för den 

sjuke och sig 

själva, 

fastställa 

närståendes 

upplevelse av 

avlastning på 

ett hospice 

Under ett halvår inbjöds 

100 patienter och dess 

närstående att delta i 

studien. 

Informationsblad 

skickades till patienter 

som väntade på 

planerad avlastning. 

Rekrytering av både 

patienter som fick 

avlastning för första 

gången och de som 

hade haft avlastning 

tidigare. 25 st 

rekryterades till studien. 

Semi-strukturerad 

intervju vid två 

tillfällen, första tillfället 

telefonintervju, andra 

intervjun i hemmet eller 

på hospice. Intervjuerna 

spelades in. 

Prospektiv studie med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Kvalitativ data från intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

forskarna identifierade tema. 

Enkät med 14 frågor angående 

den vårdande rollen, användes 

vid båda intervjuerna. 

Kategoriska data plockades ut. 

Beskrivande och jämförande 

statistiska analyser användes. 

De olika datakällorna jämfördes 

på likheter och motsatserna. 

Data från intervjuer och enkäter 

visade att närstående upplevde 

att vårdar roll var hårt arbete 

både fysiskt och psykiskt. 

Avlastning på 

slutenvårdsavdelning ansågs 

viktigt, men kvantitativ data 

visade inte alltid på positiv 

förbättring en avlastningsperiod.  

Litet antal 

rekryterades till 

studien. Orsak tolkas 

vara att patienten 

skulle ge sitt 

samtycke till 

medverkan av deras 

närstående. Tydlig 

beskrivning av urval, 

datainsamling, 

analysen av kvalitativ 

respektive kvantitativ 

data. Resultaten 

strukturerat. 

Etiskt granskat  

Tsigaroppou

los, T 

Mazaris, E 

Chatzidarell 

is, E. 

Skolarikos, 

A. 

Varkarakis, 

I. 

Problems 

faced by 

relatives 

caring for 

cancer patients 

at home 

Kartlägga och 

registrera de 

olika problem 

många 

närstående 

ställs inför när 

de vårdar 

cancerpatienter 

i hemmet 

Vuxna närstående till 

cancerpatienter som 

fick behandling på en 

smärt-, lung- eller 

urolog klinik på ett 

sjukhus. Både patienter 

och närstående deltog i 

studien. Närstående var 

13 män och 63 kvinnor.  

80 personer tackade ja till att 

deltaga, 76 enkäter kunde 

analyseras med statistisk analys. 

Det vanligaste problemet som 

identifierades av närstående var 

oro inför framtiden och 

besvärande symtom hos den 

cancersjuke. Närstående 

upplever att många problem 

förblir oupptäckta, professionella 

vårdares bekräftelse och 

erkännande av identifierade 

Metodbeskrivningen 

är kortfattad, ingen 

beskrivning av 

intervju förfarande. 

Resultatet från 

enkäter är tydligt och 

strukturerat.  

Etiskt godkänd av 

lokal etisk nämnd och 



 

 

Deliveliotis, 

C. 

 

Grekland 

2009  

 

 

 

 

 

Inkusionskriterie att 

kunna läsa 

frågeformulär. Intervju 

som avslutades med en 

enkät som skulle 

besvaras under 15 min. 

problem underlättar för 

närstående.  

sjukhusets 

forskningskommitté. 
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Wennman-

Larsen, A. 

Tishelman, 

C. 

 

Sverige  

2002 

 

 

 

 

 

Advanced 

home care for 

cancer patients 

at the end of 

life: a 

qualitative 

study of hope 

and 

expectations of 

family 

caregivers 

Hur närstående 

resonerar kring 

att vårda en 

familjemedlem 

med cancer vid 

livets slut i 

hemmet 

17 st närstående erbjöds 

delta i studien via 

informationsbrev. De 

valdes ut av respektive 

sjuksköterska från den 

palliativa hemsjuk-

vården. Inklusions-

kriterier; den närstående 

skulle ha huvudansvaret 

för vårdandet, både 

patient och närstående 

skulle vara minst 18 år. 

11 närstående deltog i 

studien. Intervjuerna 

skedde i hemmet utom i 

ett fall. 

Ostrukturerad intervju som 

transkriberades direkt efter varje 

intervju. Grounded theory, 

användes för att analysera data.  

Framträdande tema och mönster 

från intervjuerna togs fram av 

första författaren. Den andra 

författaren validerade relevans 

och tillämplighet utifrån 

materialet. Intervjuerna 

genererade två huvudteman.  

Närstående beskrev sig själv 

vara den person som bar det 

största ansvaret för vården av sin 

döende familjemedlem. De 

upplevde sig oroliga över deras 

egen situation och inför 

framtiden. Det professionella 

stöd som erbjöds, beskrevs i 

form av omvårdnadsuppgifter. 

Metoden tydligt 

beskriven. Urvalet 

relevant för studiens 

syfte. Etiskt godkänd. 

       

 

 

 


