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Sammanfattning

Bakgrund: Palliativ hemsjukvård är en växande vårdform i Sverige som ställer höga krav på 

involveringen av anhöriga. De anhöriga inom palliativ hemsjukvård befinner sig i en utsatt 

och omvälvande situation där vårdbördan kan upplevas mycket stor. Stödet från vården har en 

stor del i hur de anhöriga upplever situationen och ifall den sjuke kan erhålla vård i sitt hem. 

För att vården ska kunna stödja de anhöriga på ett lämpligt sätt krävs insyn i hur de anhöriga 

upplever sin situation. 

Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en svårt sjuk närstående som vårdas med 

palliativ hemsjukvård.

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa studier publicerade mellan år 2002-

2010. Använda databaser är CINAHL, PubMed, Academic Search Premier samt Nursing & 

Allied Health Source. Även en manuell sökning gjordes. Dataanalysen utfördes enligt 

metoden beskriven av Friberg som är inspirerad av metaanalys.

Resultat: Fem övergripande teman identifierades. Dessa är upplevelsen av en påverkad 

självbild och identitet, upplevelsen av stöd, upplevelsen av att sätta sig själv i andra hand, 

upplevelsen av att bli sviken av hemsjukvården samt upplevelsen av att vara tillsammans i 

dödens närhet. Huvudfyndet som är genomgående i alla teman är de anhörigas påverkade 

självbild.

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån värdighetsbegreppets fyra delar meritvärdighet, 

den moraliska resningens värdighet, identitetsvärdighet och den universella mänskliga 

värdigheten. I resultatet blir de anhöriga inte sedda som en egen person, de upplever sig inte 

ha något val och de tvingas sätta sig själva i andra hand när de vårdar den sjuke. Författarna 

diskuterar hur detta kan påverka den anhörigas meritvärdighet, identitetsvärdighet och 

moraliska resningsvärdighet.

Nyckelord: Anhöriga, värdighet, upplevelser, palliativ vård, hemsjukvård.



Abstract

Background: In Sweden palliative home care is expanding rapidly and implies high 

demands on the next of kins’ involvement. Next of kin of relatives enrolled in palliative home 

care often find themselves in a demanding position and the burden of the care is experienced 

as heavy to bear. The support from professional caregivers’ can have an influence on how the 

next of kin experience his or her situation and if the sick relative can receive care at home. It 

is important for professional caregivers to understand how the next of kin can experience their 

situation to be able to support them adequately. 

Aim: To describe lived experiences as narrated by the next of kin of a relative with a severe 

condition who is cared for by palliative home care.

Method: This article is a literature review based on eight qualitative studies published 2002-

2010. The studies were found in the databases CINAHL, PubMed, Academic Search Premier 

and Nursing & Allied Health Source and by a manual search. A data analysis inspired by meta 

analysis described by Friberg was performed. 

Result: In the result five main themes were identified; the experience of one’s affected self 

image and identity, experiences of support, the experience of putting yourself second, the 

experience of being let down by professional caregivers and the experience of being together 

close to death. The key finding in the result is the next of kins’ affected self image which can 

be found in all themes.

Discussion: The concept dignity and its four components merit dignity, identity dignity,

morale dignity and human dignity led the way in the discussion of the result. In the result the 

next of kin is not seen as an individual person, they experience that they do not have a choice 

whether to care or not and they always put themselves second. The writers discuss how these 

experiences can affect the next of kins’ merit dignity, identity dignity and morale dignity.

Keywords: Next of kin, dignity, lived experiences, palliative care, home care.
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1 Inledning

Anhöriga till sjuka närstående som vårdas med palliativ vård i hemmet kan leva dygnet runt 

med den sjuke och kan få en stor vårdbörda, beskrivet här av en mor vars vuxna son är 

döende i cancer;

Jag gick vanligtvis och la mig tidigt. Min svärdotter hade köpt ett larm som 
installerades i Niklas rum. Hon och jag turades om att ha signaldelen där vi sov. 
Eftersom apparaten ibland inte fungerade och jag var rädd att inte finnas till 
hands när jag behövdes hade jag svårt att sova. Och jag ville egentligen inte sova.
(Holmberg, 2007, s.50)

Det svåra i de anhörigas situation när de har en närstående som vårdas i hemmet är något som 

berört författarna till denna litteraturstudie. Den ena författaren har flera gånger i sitt arbete på 

en palliativ vårdavdelning sett hur människor tvingats till vård på avdelningen trots att de vill 

vårdas hemma. Hon har även fått möta anhöriga som vill uppfylla denna önskan men som av 

olika orsaker inte klarar detta. I kombination med den andra författarens intresse för 

hemsjukvård väcktes frågor kring hur anhöriga upplever det att vårda en svårt sjuk närstående 

i hemmet och hur vi i vården kan stödja dessa till att klara av att uppfylla deras sjuka 

närståendes sista önskan. 

2 Bakgrund

Många människor vill dö i sitt eget hem och Socialstyrelsen tar fasta på att planering av vård 

ska ske med respekt för individens värdighet och integritet och deras vilja ska styra 

vårdformen (Socialstyrelsen, 2006). I Sverige är det större sannolikhet att kunna dö i sitt eget 

hem ifall den sjuke har eller bor tillsammans med en nära anhörig än om de bor ensamma 

(Carlsson & Rollins, 2003; Jakobsson, Johnson, Persson & Gaston-Johansson, 2006). Att 

kunna vårda sin närstående i hemmet kan upplevas otroligt givande även efter vårdtiden, som 

Holmberg (2007) beskriver;

Att kunna vara delaktig i vården av den döende Niklas och bidra till att han kunde 
få sin önskan om att dö hemma tillgodosedd gjorde att jag efter Niklas död kunde 
känna att jag gjort allt jag kunnat för Niklas. Jag hade inget att ångra. (s.53)

2.1 Palliativ vård och hemsjukvård

World Health Organization, WHO, definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som syftar 

till att upprätthålla bästa möjliga livskvalité för den sjuke och de anhöriga trots ett livshotande 

tillstånd. Döendet ses som en normal process och den vård som ges avser varken att förlänga 

eller förkorta livet. Vården är inriktad mot att lindra symtom och problem såväl fysiska, 

psykiska, sociala och andliga. Denna typ av vård är applicerbar även tidigt i sjukdomsskedet 
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och i kombination med kurativ behandling ([WHO], 2012). Palliativ vård innefattar all vård i 

livets slutskede oavsett sjukdom eller diagnos, men cancersjukdomar är de mest 

förekommande inom vårdformen (Beck-Friis & Österberg, 2005, s. 206).

Hemsjukvården kan bedrivas på olika sätt. I Sverige finns det dels en basal hemsjukvård 

som sker i primärvårdens regim. Inom denna basala hemsjukvård arbetar främst 

distriktssjuksköterskor och distriktsläkare och utgår ifrån vårdcentraler (Beck-Friis et al., 

2005, s.204). Basal hemsjukvård finns oftast bara på dagtid, har begränsad tillgång till 

medicinsk teknologi samt leds primärt av distriktssjuksköterskor (s.209). Denna basala vård

tillämpas ofta fram till livets slutskede. I många fall där den sjuke vårdas med basal 

hemsjukvård däremot sker själva dödsfallet på en institution såsom ett sjukhem, hospice eller 

annan avdelning (s.205).

Det finns även en form av hemsjukvård som utgår ifrån sjukhus och lasarett, vilket gör att 

man i teorin har samtliga resurser som finns på sjukhuset till förfogande (Beck-Friis et al., 

2005, s.205). Därför kan dessa sjuka i större utsträckning beredas möjlighet att få dö i hemmet 

istället för på institution (s.205). Denna vård benämns ofta som avancerad hemsjukvård och 

bedrivs dygnet runt, har tillgång till kvalificerad medicinsk teknologi, arbetar huvudsakligen 

med palliativ vård samt är läkarledd (s.209).

I denna litteraturstudie kommer begreppet hemsjukvård eller vård i hemmet användas för 

att täcka in både avancerad och basal hemsjukvård. För att underlätta läsandet har vi valt att 

använda personal som beskrivning av de professionella vårdare som arbetar inom 

hemsjukvården.

2.2 Aktuellt forskningsläge

Det finns flera studier med olika infallsvinklar och med olika syften som ämnar beskriva 

anhörigas upplevelser av att vara anhörig till en närstående som snart kommer att dö. I tre av 

dessa studier betonar de anhöriga att de vill att den sjuke ska få leva ett så normalt liv som 

möjligt i hemmet under sin sista tid livet (Andersson, Ekwall, Hallberg & Edberg, 2010; 

Melin-Johansson, Axelsson & Danielson, 2007; Palm & Friedrichsen, 2008). De anhöriga 

ansåg att de hade störst kunskap om den sjukes behov och för den anhörige betydde det allt

att den sjuke gavs möjlighet att få dö hemma (Melin-Johansson et al., 2007). I en fjärde studie 

fann de anhöriga ofta en stor tillfredsställelse över att de gav sin sjuke närstående möjlighet 

att vara hemma istället för på en institution (Lund, 1999). Detta styrks i en annan studie i 

vilken det framkom att det kunde generera mycket ångest att vara separerade från sin partner 

både innan, efter och under vårdtiden (Jakobsson et al., 2006). Anhöriga som vårdat sin sjuke 
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närstående hemma upplevde att vårdformen hade en större positiv effekt på den sjukes 

livskvalité än anhöriga vars närstående vårdats på institution (Carlsson et al., 2003).

Hemsjukvårdspersonal sågs som en förutsättning för att kunna ge vård i hemmet men 

ibland blev hemsituationen ändå ohållbar vid akuta symtom (Carlsson et al., 2003; Palm et al., 

2008). Det framkom att akuta symtom så ofta som i 80% av fallen var orsaken till att den 

sjuke behövde vård på institution (Carlsson et al., 2003). 

För anhöriga som vårdade i hemmet fanns en strävan efter att fylla många funktioner 

(Andersson et al., 2010). De såg sig själva som en kompanjon till den sjuke och ville dela den 

sjukes sista tid i livet. Huvudansvaret vilade på dem och de tog på sig att ansvara för 

kontakten med de inblandade sjukvårdsinstanserna. De anhöriga vill sköta en stor del av 

vården i hemmet själva och i och med detta ansvar skedde en förändring då tidigare roller i 

familjen blev omstrukturerade. Denna rollförändring innebar för den anhörige att exempelvis 

ta över hushållssysslor men även förändringen i att bli lämnad ensam när den sjuke dör. 

Denna förberedelse inför livet efter den sjukes död började tidigt i den sjukes 

sjukdomsförlopp (Andersson et al., 2010).  

För anhöriga spelade det stor roll hur tidigt innan dödsfallet de insåg att deras sjuke 

närstående skulle dö (Gunnarsson & Öhlén, 2006). Tiden efter denna insikt präglades av två 

olika inriktningar – den ena att förhållandet blev mer intimt och kärleksfullt och den andra att 

förhållandet blev svårt att behålla intimt och att detta överskuggade alla positiva upplevelser. 

Vidare berättar de anhöriga att om förhållandet blev mer intimt blev det en stor kontrast efter 

döden då det inte längre fanns någon att dela upplevelser på ett intimt sätt med. Gunnarsson 

och Öhlén drar slutsatsen att personal i den palliativa hemsjukvården ofta underskattar 

anhörigas emotionella situation, trots att anhöriga uttrycker en stor känsla av ensamhet och 

förlust av kontroll (Gunnarsson et al., 2006).

2.3 Anhöriga

I denna litteraturstudie används en öppen definition på anhöriga som inte behöver innefatta ett 

släktskap utan det kan även handla om exempelvis en god vän eller granne. I vårt resultat är 

dock samtliga anhöriga en sammanboende eller särboende partner, ett barn eller barnbarn.

Vi benämner i vår litteraturstudie anhöriga som anhöriga och patienten kommer att benämnas 

som den sjuke eller den sjuka närstående.

2.4 Problemformulering

Anhöriga inom palliativ hemsjukvård har ett stort behov av stöd och information då de 
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befinner sig i en förändrad livssituation. Personal inom sjukvården, inte minst sjuksköterskan, 

ska kunna bemöta dessa anhöriga och kunna genomföra adekvat omvårdnad. Det är viktigt för 

att de anhörigas och den sjukes behov ska kunna tillgodoses. Då omvårdnaden sker i hemmet 

kan situationen för de anhöriga vara än mer utsatt. Hemmet blir dels den plats där den sjuke 

avslutar sitt liv och dels den plats där den anhöriga skall fortsätta sitt. För att kunna möta 

dessa anhöriga behöver sjuksköterskan ta del av de upplevelser som kan uppkomma när 

individen blir anhörig till en svårt sjuk närstående som vårdas med palliativ hemsjukvård.

3 Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva anhörigas upplevelse av att ha en svårt sjuk 

närstående som vårdas med palliativ hemsjukvård.

4 Teoretisk utgångspunkt

Vi tänker att begreppen värdighet och självbild är viktiga teoretiska redskap för att fördjupa 

förståelsen för vad som påverkar anhörigas upplevelser. Begreppet självbild förklaras för att 

ge en bild av vad som menas med begreppet i denna uppsats. Begreppet värdighet och dess 

fyra delar kommer att användas i resultatdiskussionen för att skapa en djupare förståelse för 

upplevelsen av att vara anhörig till en svårt sjuk närstående som vårdas med palliativ 

hemsjukvård. 

4.1 Värdighet

Enligt Bonniers svenska ordbok innebär värdighet det att vara värdig, ställning eller rang

(Sjögren, Györki & Malmström, 2010, s.781). I Svensk ordbok M-Ö beskrivs värdighet som 

en bestämd känsla för vad som är värdigt beteende samt (hög) ställning eller (högt) anseende. 

Att vara värdig innebär i sin tur att vara god nog för någon eller något, att vara förtjänt av

eller högtidlig och allvarlig (Svensk ordbok M-Ö, 2009, s.1452).

Värdighet används även som ett nyckelord inom vårdvetenskapen, där Royal College 

of Nursing (2008) har tagit fram en definition som lyder:

Dignity is concerned with how people feel, think and behave in relation to the 
worth or value of themselves and others. To treat someone with dignity is to treat 
them as being of worth, in a way that is respectful of them as valued individuals...
… When dignity is absent people feel devaluated, and lackning in control and 
comfort. They may lack confidence and be unable to make decisions for 
themselves. They may feel humiliated, embarrassed or ashamed. (s.9)

Värdighet nämns även i International Council of Nurse's (2007) etiska kod för 
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sjuksköterskor:

I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, 
rätten till liv, rätten till värdighet och att behandlas med respekt. (s.3)

Nordenfelt (2010) beskriver fyra olika värdighetsbegrepp; meritvärdighet, den 

moraliska resningens värdighet, identitetsvärdighet och den universella mänskliga 

värdigheten (s.69). Vidare nämner författaren att samtliga har en gemensam kärna av att 

de syftar på en specifik värdedimension där människor kan vara mer eller mindre 

värdiga. Dessutom är varje människas värdighet i sig värd respekt från omgivningen 

och från individen själv. Nordenfelt anger också att en gemensam nämnare är att 

värdigheten i samtliga olika synsätt har en uppsättning egenskaper som tillhör subjektet 

(s.69). Meritvärdigheten är en värdighet som är kopplad till individens ställning eller 

ämbete och innebär en viss rang som medför specifika rättigheter (s.70). Enligt 

Nordenfelt är detta troligtvis den äldsta betydelsen av begreppet värdighet och kan syfta 

dels till en formell eller en informell meritvärdighet. Formella meritvärdigheter är 

kopplade till de som blivit utnämnda till något speciellt exempelvis yrken som har vissa 

rättigheter som bör respekteras. När människor istället har erhållit uppskattning för sina 

handlingar kallar Nordenfelt detta för informell meritvärdighet, i dagligt tal att ha gjort 

något bra (s.70). Meritvärdigheten är till sin natur flyktig och denna typ av värdighet 

kan graderas på en skala där en viss individ kan stå högre än en annan. Äldre personer 

tillskrivs ofta en speciell typ av meritvärdighet som grundar sig i en syn på 

livserfarenhet som grunden till visdom (s.71). 

Den moraliska resningens värdighet har vissa likheter med meritvärdigheten, men är 

starkt kopplad till individens egna handlingar och tankar. Denna värdighet kan beskrivas 

som att uppträda värdigt och att handla i enlighet med moraliska normer (Nordenfelt, 

2010, s.71). Den kan också handla om att inför extrema motgångar handla enligt 

exceptionellt moraliskt värde exempelvis genom att uppoffra något av värde för 

individen själv. Liksom meritvärdigheten är den moraliska resningens värdighet flyktig 

och det är stor bredd på värdeskalan där den som står lägst kan vara långt ifrån den som 

anses vara högst upp. Däremot förser inte den moraliska resningens värdighet individen 

med några privilegier eller rättigheter. Detta för att det moraliska värdet i handlingarna 

skulle minska eller gå förlorat ifall handlingen skulle leda till förmåner för individen 

(s.72).

Identitetsvärdigheten är till skillnad mot de två tidigare typerna av värdighet inte 

flyktig och kan inte tas ifrån oss enbart av yttre omständigheter (Nordenfelt, 2010, s.73) 

Denna värdighet är knuten till oss själva, till alla de relationer vi formar tillsammans 
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med andra individer och grundas i en inre grundläggande respekt för oss själva och vår 

identitet. Vår egen respekt för oss själva kan påverkas av yttre omständigheter såsom 

sjukdom, skada eller andra människors grymhet (s.74). Människors känsla av värde är 

ofta starkt kopplat till andra människors syn på dem och andra människors handlingar 

kan upplevas förödmjukade och bryta ner vår självaktning. Detta kan i sin tur leda till 

känslor av värdelöshet och kräkning samt förändra vår identitet och stöta ut oss ur 

gemenskapen (s.75). Identitetsvärdigheten kan också tillämpas när individer förlorar 

medvetenheten om vad som händer runt omkring dem, till exempelvis när de är 

medvetslösa och okontaktbara (s.80). När det gäller en död person så finns ett minne av 

den levande personen som ska respekteras, vilket gör att de döda också är kränkbara 

genom handlingar trots att de inte längre existerar som människor (Nordenfelt, 2010, 

s.81).

Den sista typen av värdighet som Nordenfelt beskriver är den universella mänskliga 

värdigheten (2010, s.82). Denna skiljer sig från de andra typerna av värdighet då den 

aldrig kan tas ifrån oss människor så länge vi lever. Den är också lika stor hos alla 

människor och vi kan inte placeras ojämlikt på en skala. Principen om mänsklig 

värdighet är allmänt accepterad i många sammanhang världen över och är ett 

grundvärde i de flesta religioner och sekulära ideologier. Nordenfelt föreslår att denna 

värdighet kan grundas i den kristna uppfattningen om att människan är skapad till Guds 

avbild vilket ger henne en hög värdighet. Andra svar kan handla om viktiga förmågor 

som människor besitter exempelvis medvetande, förnuft och förmågan att tänka och 

resonera (s.82). Vi kan också tillskrivas hög värdighet genom att vi är fria att välja vår 

egen livsstil samt skapa normer och värderingar (s.83).

4.2 Självbild

Nedan följer en introduktion till vad som menas med begreppet självbild i denna 

litterturstudie.

Människors uppfattning om deras eget värde beror på deras möjligheter att fylla deras 

sociala roller och att agera på ett sätt som överensstämmer med deras etiska normer. 

Förväntningarna som är knutna till individens roller förmedlas från andra människor och 

samhället. Andra människors respons på individens agerande kan i kombination med hennes 

egen värdering av sitt värde påverka självbilden både i negativ eller positiv riktning 

(Kristoffersen, 1998, s.336). Det råder således konsensus kring att självbilden skapas i 

interaktion med omgivningen (Valset, 1998, s.496). Människor har ett grundläggande behov 
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av att känna sig kompetenta och ansvarsfulla (s.495). Valset hävdar därmed att ett viktigt mål 

med omvårdnaden sjuksköterskan utför är att bidra till att individen kan skapa en positiv 

självbild. Detta kan göras genom att hjälpa individen att sätta upp realistiska mål och 

förväntningar på sin egen förmåga för att undvika situationer som kan upplevas som ett 

misslyckande. Ifall en uppgift blir för svår för individen kan han eller hon uppleva ett 

misslyckande och skam vilket kan bidra till en försämrad självbild (s.493). När istället 

individen klarar av sin uppgift kan hon eller han känna glädje och stolthet vilket kan göra att 

värderingen av sitt eget värde blir högre (Valset, 1998, s.495).

5 Metod

Vi har valt att göra en litteraturstudie vars motiv är att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning.

I en litteraturstudie kartläggs den kunskap som finns inom ett visst vårdvetenskapligt område 

(Friberg, 2006b). Kvalitativa vetenskapliga artiklar används för att få en förståelse för anhörigas 

upplevelse (s.115) av att vårda en sjuk närstående med palliativ vård. Kvalitativa studier syftar 

till att öka förståelsen för specifika fenomen eller företeelser, och kan genom en 

litteraturstudie sammanställas till en ny helhet. Detta för att kunna omsätta kunskaperna som 

utvinns ur forskningen i det praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2006a, s.105). 

5.1 Datainsamling och urval

Litteratursökningen har genomförts i databaserna Academic Search Premier, PubMed, 

CINAHL och Nursing & Allied Health Source. Sökorden delades in i fyra kategorier och 

kombinerades efter detta. Den första kategorin som syftade till vårdformen hade sökorden 

palliative care, end of life samt terminal care. Platsen för vården specificerades med orden 

home nursing, home care, nursing och home care services. Eftersom vi sökte anhörigas 

upplevelse användes orden next of kin, caregivers, informal caregivers, family caregivers, 

spouse och partner. Då vi ville finna kvalitativa studier avgränsade vi studiedesignen med 

orden lived experiences samt interviews. Samtliga sökord kontrollerades i Medical Subject 

Headings, MeSH, men vissa relevanta ord som visat sig effektiva i vår första litteratursökning 

valde vi att använda trots att de inte fanns i MeSH. För att fånga upp fler artiklar kring vårt 

valda ämne gjorde vi en manuell sökning där vi gick igenom intressanta artiklars 

referenslistor. Vi sökte sedan på titlar som var relevanta och författare som förekom ofta. 

Sökningen finns redovisad i sökmatrisen i Bilaga 2.

Första steget i urvalet gjordes genom att vi började med att läsa titlarna och samman-
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fattningarna på de artiklar vi funnit och sorterade ut artiklar som inte hade relevans för vår 

litterturstudie. Då vi behärskar det svenska och det engelska språket valde vi artiklar som var 

skrivna på dessa språk. Vi valde bort de artiklar som inte var vårdvetenskapliga, som handlade 

om sjuka närstående som var under 18 år och studier som inte var utförda i Sverige. 

Resterande artiklar prövades mot vårt syfte. I ett andra steg granskades artiklarnas kvalité 

enligt de frågor som föreslås av Friberg (2006a, s.109-110). Några exempel på dessa frågor 

är; finns det ett tydligt problem formulerat?, är syftet klart formulerat?, hur är de teoretiska 

utgångspunkterna beskrivna? samt hur analyserades data? (Friberg, 2006a, s.109-110). 

Samtliga artiklar som används i resultatet finns redovisade i resultatmatrisen i Bilaga 1. Totalt 

inkluderades åtta artiklar i resultatet.

5.2 Dataanalys

Dataanalysen utfördes enligt den metod som beskrivs av Friberg (2006a). I första steget ska 

alla artiklar läsas igenom flera gånger, med fokus på resultatet, för att läsaren ska förstå vad 

de handlar om. I steg två identifieras de mest framträdande delarna i resultatet; nyckelfynden. 

I steg tre utförs en sammanfattning av de olika studiernas resultat för att skapa en överblick. 

Steg fyra bygger på att finna likheter och skillnader i studiernas resultat samt att skapa nya 

övergripande teman och subteman (s.110-112).

Studierna lästes igenom ett flertal gånger individuellt av båda författarna för att få en 

känsla av vad studierna handlar om. Författarna urskiljde individuellt huvudfynden i varje 

studies resultat och en sammanställning fördes ner på papper. I detta steg översattes 

huvudfynden i förekommande fall från engelska till svenska individuellt av varje författare. 

Författarnas sammanställningar jämfördes sedan för att säkerställa att huvudfynden uppfattats 

samt översatts korrekt. Dessa huvudfynd grupperades i grupper som behandlade liknande 

upplevelser och flera olika förslag på subteman skapades. Utifrån detta grupperades även 

subteman efter anhörigas av upplevelse och detta formade övergripande teman. I arbetet med 

dessa övergripande teman och subteman gick författarna fram och tillbaka mellan artiklarna 

och de övergripande teman och subteman som skapats. Grupperingarna omprövades och 

utvärderades flertalet gånger under arbetets gång.

5.3 Forskningsetiska överväganden

I vår litteraturstudie har vi utgått ifrån att uppfylla de forskningsetiska rekommendationer som 

förslås av Gustafsson, Hermerén & Peterson (2005). Detta innebär i korthet att tala sanning 

om forskningen, öppet redovisa metoder och resultat, medvetet granska och redovisa studiers 
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utgångspunkter, inte stjäla forskningsresultat, hålla god ordning, att inte skada andra genom 

sin forskning samt att vara rättvis i bedömningen av andras forskning (Gustafsson et al., 2005, 

s.8-9). Detta innebär för oss författare att vi genom vår analys av artiklarna säkerställer på ett 

rättvist sätt att artiklarna är av god kvalité. Artikelurvalet och analysmetoder kommer tydligt 

att redovisas. Vi kommer även att ta ansvar för att redovisa vetenskapliga artiklar som är 

godkända av ett etiskt råd och som i text uttrycker etiska överväganden. 

6 Resultat

Resultatet presenteras utifrån fem övergripande teman med ett antal subteman. Under varje 

övergripande resultatrubrik presenteras en kort sammanfattning av innehållet.

6.1 Upplevelsen av en påverkad självbild och identitet

Under detta övergripande tema och dess subteman kommer situationer som vi tolkar 

påverkade de anhörigas självbild och ifrågasatte deras identiteter att behandlas. De ansåg inte 

att de hade något annat val än att vårda hemma och denna nya livssituation innebar att 

ständigt stå i skuggan av den sjuke. De anhöriga berättade att det krävde mycket energi att 

ständigt omformulera sin identitet och att anpassa sig till den sjukes behov.

6.1.1 Anpassning till den sjukes behov

Det blev viktigt att i möjligaste mån behålla vardagslivet så normalt som möjligt både för den 

sjuke och för den anhörige (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). Detta kunde dels ge en känsla av frihet och dämpa känslor av 

osäkerhet (Brännström et al., 2007; Wennman-Larsen et al., 2002). Att kunna behålla hemmet 

som ett hem begränsades dock på grund av att den sjukes behov till stor del formade tillvaron 

(Brännström et al., 2007; Fisker & Strandmark, 2007). Detta ställde krav på att den anhörige 

anpassade sitt liv efter den sjuke och anhöriga utförde då uppgifter de egentligen inte orkade 

eller ville. De ville underlätta för den sjuke att ha ett socialt liv och att njuta men paradoxalt 

nog upplevde de att de själva inte hade något socialt liv. Även dygnsrytmen ändrades för att 

tillgodose den sjukes behov (Brobäck & Berterö, 2003; Brännström et al., 2007; Fisker et al., 

2007; Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008; Stoltz, Willman & Udén, 2006). Anhöriga 

beskrev att hemmet tvingades till förändring för att tillfredsställa den sjuke och vårdarnas 

behov. Ny utrustning krävde ommöblering för att passa in vilket gjorde det svårt att behålla 

hemmet hemtrevligt (Brobäck et al., 2003; Brännström et al., 2007; Fisker et al., 2007). Under 

vårdtiden upplevde de att hemmet invaderades av personalen. I takt med att den sjukes 
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tillstånd försämrades blev besöken tätare och den anhörige tvivlade då på sin egen förmåga att 

hantera situationen (Fisker et al., 2007). Utöver att hantera denna situation behöver anhöriga 

även lära sig nya uppgifter i hemmet som tidigare sköttes av den sjuke. Det skapar osäkerhet 

inför framtiden kring att förlora sådant med ett stort emotionellt värde och att kunna behålla 

deras gemensamma livsstil på egen hand (Wennman-Larsen et al., 2002). 

6.1.2 Inget annat val

Anhöriga upplevde i de allra flesta fallen att det aldrig fanns något direkt val utan att det var 

en självklarhet att den sjuke skulle vårdas i hemmet. I vissa fall upplevde de anhöriga att 

personalen tog för givet att vården skulle ske i hemmet i andra fall hade anhöriga en 

föreställning om att det var bäst för den sjuke att vara hemma. Dessutom uppfattade de 

anhöriga att hemsjukvården var det enda alternativet på grund av att nedskärningar inom 

hälso- och sjukvården gjort att det inte fanns tillräckligt med vårdplatser. En del anhöriga 

tyckte inte att sjukhus var ett bra alternativ, detta grundat i ett missnöje med tidigare 

sjukhusvistelser (Fisker et al., 2007; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; 

Wennman-Larsen et al., 2002). Att få vårdas hemma med den anhöriges hjälp var något den 

sjuke förväntade sig. Den sjuke beskrevs som ovillig att ta emot hjälp från personal, istället 

ville de att den anhörige i så stor utsträckning som möjligt skulle ta hand om både vården och 

hemmet (Linderholm et al., 2010; Munck et al., 2008; Wennman-Larsen et al., 2002). De 

upplevde att hela ansvaret på ett naturligt sätt vilade på dem och att de hade ansvar att ge 

tillbaka till den sjuke men var tveksamma till om de skulle klara det. Trots tveksamheten 

kände de ändå att det var en plikt att vårda hemma och att det stod bortom all diskussion 

(Brobäck et al., 2003; Linderholm et al., 2010). Valet att vårda i hemmet togs ofta utan 

vetskap om vilken hjälp från personal som fanns att få. Den anhörige förväntade sig mycket 

lite hjälp men såg för egen del hemsjukvården som en möjlighet att slippa långa resor till 

sjukhus och de uppskattade att få vara tillsammans så mycket som möjligt (Wennman-Larsen 

et al., 2002).

6.1.3 Att inte bli sedd

Anhöriga beskriver en känsla av att inte vara prioriterad. Personalen kom endast för den sjuke 

och de specifika uppgifter som den sjuke behövde hjälp med (Linderholm et al., 2010; 

Wennman-Larsen et al., 2002). När personalen inte såg anhöriga som en källa till att förstå 

den sjuke bättre kände de sig förolämpade då det är den anhörige som känner den sjuke bäst 

(Brobäck et al., 2003). En önskan om att bli sedd som människa men också som vårdare 
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framträdde tydligt i intervjuerna (Brobäck et al., 2003; Linderholm et al., 2010; Stoltz et al., 

2006) De anhöriga kände sig förbisedda och frustrerade när de inte blev sedda som en viktig 

person i vårdplaneringen (Munck et al., 2008). När relationen med personalen inte fungerade 

kände anhöriga en maktlöshet och ett utanförskap. De drog sig för att ställa frågor, be om 

hjälp och att berätta om sin egen situation då de upplevde det som förbjudet. De trodde att 

personalen skulle förstå och uppmärksamma dem i deras situation även om de anhöriga inte 

berättade om sina känslor (Borstrand & Berg, 2009; Brobäck et al., 2003; Linderholm et al., 

2010; Stoltz et al., 2006). 

6.1.4 Kontraster efter den sjukes död

Efter den sjukes död upplevde de anhöriga en enorm ensamhet och de beskrev svårigheter att 

fortsätta med sitt dagliga liv som att äta eller sova (Linderholm et al., 2010). Den egna 

identiteten var slagen i spillror och de kämpade för att finna vem de nu var utan den sjuke 

(Fisker et al., 2007). Förutom att ha förlorat någon de älskar förlorade de anhöriga även sin 

roll som vårdare. Från att fylla en viktig funktion som vårdare gick de till att inte längre vara 

behövda (Linderholm et al., 2010).

Sorgen efter den sjukes död var en annan sorg än den de anhöriga upplevt under vårdtiden. 

Samtidigt som de upplevde en stor sorg kände de även lättnad över att den sjuke inte längre 

led. De anhöriga såg tillbaka på vårdtiden med en stor stolthet över att ha klarat 

påfrestningarna den innebar. De kände sig nöjda med att ha uppfyllt den sjukes önskan om att 

få dö hemma eller få vara hemma så länge det gick (Fisker et al., 2007; Linderholm et al., 

2010). Upplevelsen av att ha vårdat i hemmet förändrade de anhörigas syn på hur de själva 

skulle vilja spendera sina sista dagar (Fisker et al., 2007).

6.2 Upplevelsen av stöd

Detta övergripande tema beskriver hur upplevelsen av trygghet, tröst och stöd var viktigt för 

de anhöriga. De upplevde trygghet bland annat i att få dela vårdansvaret med professionella 

och då de kunde hitta tröst och stöd i andra runt omkring dem.

6.2.1 Trygghet i att dela ansvaret med vårdpersonalen

Många såg hemsjukvården som en förutsättning för att kunna vårda i hemmet (Borstrand et 

al., 2009; Brännström et al., 2007). Att kunna dela ansvaret med hemsjukvården ingav 

trygghet speciellt då de kunde kontakta personalen dygnet runt och få hjälp snabbt (Borstrand 

et al., 2009; Brännström et al., 2007; Stoltz et al., 2006; Wennman-Larsen et al., 2002). De 
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anhöriga kände sig trygga när de kände sig delaktiga i vårdandet, när ansvaret var tydligt 

uppdelat och när de kunde ha tilltro till personalens medicintekniska kunskaper (Borstrand et 

al., 2009; Brobäck et al., 2003; Brännström et al., 2007; Linderholm et al., 2010).

6.2.2 Tröst och stöd i andra

Något som betonas av många anhöriga var vikten av att få stöd av andra människor runt 

omkring dem. Besöken från personal och vänner uppskattades och gav mening i en annars 

ostrukturerad tillvaro (Brobäck et al., 2003; Fisker et al., 2007). Att personal och i vissa fall 

familj var redo att hjälpa till att vårda den sjuke gav den anhörige tryggheten och styrkan som 

behövdes för att fortsätta vårda. Den anhörige kände sig prioriterad, sedd och hörd (Borstrand 

et al., 2009; Stoltz et al., 2006). Den personal som kom ofta fick en betydande roll och vart 

efter relationen byggdes upp utvecklades förtroendefulla samtal. Anhöriga uppskattade 

personalens bemötande och omtanke och detta var något de inte trodde sig kunna få om den 

sjuke vårdats på sjukhus. Hemsjukvården innebar många besök och mycket rörelse i hemmet 

som efter den sjukes död var borta och vardagen upplevdes otroligt tom och tyst. De anhöriga 

hade därför velat ha mer uppföljning från hemsjukvården för egen del efter den sjukes död 

(Borstrand et al., 2009; Brännström et al., 2007).

6.3 Upplevelsen av att sätta sig själv i andra hand

Nedan följer en beskrivning av situationer i vilka vi tolkar det som att de anhöriga satte sig 

själv i andra hand och tryckte undan känslor av osäkerhet och rädsla när de uppstod. De 

upplevde bland annat att de inte ville belasta andra i den sjukes närhet utan förlitade sig på sig 

själva för att klara av situationen.

6.3.1 Använda sig själv som redskap för att hantera situationen

De anhöriga berättade om att de tog på sig en roll som den starke och såg det som sin uppgift 

att alltid uppmuntra och stödja den sjuke. De kände ett stort ansvar att utstråla trygghet inför 

den sjuke och låtsades därför ibland ha kontroll över situationen. Kunde de underlätta på 

något sätt för den sjuke kände de tillfredsställelse (Brännström et al., 2007; Linderholm et al., 

2010; Munck et al., 2008).

De ignorerade sina egna behov och fick dåligt samvete då de behövde vila (Brännström et 

al., 2007; Fisker et al., 2007). De ville inte belasta andra anhöriga och fick därför förlita sig på 

sin inre styrka för att behålla en positiv attityd. En del anhöriga såg inte personalen som en 

källa till stöd de fann istället den förmåga, de inre kvalitéerna och de unika egenskaperna 
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inom sig själva för att klara av situationen. Det fanns således vänner, familj och personal runt 

omkring de anhöriga men de kände ändå att ingen kunde hjälpa dem (Stoltz et al., 2006; 

Wennman-Larsen et al., 2002).

6.3.2 Fastkedjad i hemmet och i vårdarrollen

Känslan av att vara i tjänst dygnet runt präglade berättelserna från vårdtiden och de kände sig 

konstant behövda både fysiskt och psykiskt (Borstrand et al., 2009; Munck et al., 2008; Stoltz 

et al., 2006). De upplevde sig ha hela ansvaret för den sjuke och att alltid kunna hjälpa honom 

eller henne. Det gjorde att de isolerades i hemmet och förlorade sin egen fritid då de ville vara 

ständigt närvarande ifall att något skulle hända. En ytterligare anledning till att de inte vågade 

lämna hemmet var att de inte ville lämna den sjuke ensam (Brobäck et al., 2003; Brännström 

et al., 2007; Fisker et al., 2007; Munck et al., 2008; Wennman-Larsen et al., 2002). De 

anhöriga som hade ett arbete utöver vårdarrollen kände att de ständigt var på fel plats. De var 

ständigt oroliga för att något skulle hända och skulle aldrig förlåta sig själva om de inte var 

där när den sjuke dog (Brobäck et al., 2003). Det gick i många fall så långt att de inte vågade 

sova och det resulterade i att de blev utmattade och känslolivet påverkades negativt (Brobäck 

et al., 2003; Brännström et al., 2007; Munck et al., 2008). 

6.3.3 Att trycka undan sina känslor

När känslor av osäkerhet, rädsla och ilska uppstod krävdes stor självbehärskning för att dölja 

dem (Brobäck et al., 2003; Linderholm et al., 2010). Ibland uppkom ändå negativa tankar 

vilket ledde till skuldkänslor. Andra klarade inte av att vara i närheten av den sjuke när dennes 

fysiska hälsa förändrades så dramatiskt att de anhöriga inte längre kände igen dem (Munck et 

al., 2008). De anhöriga upplevde att de inte kunde visa sin frustration över sådant den sjuke sa 

eller gjorde eftersom det inte ansågs tillåtet att bli arg på en döende person (Linderholm et al., 

2010; Munck et al., 2008). Att dela sorgen med den sjuke kunde lindra sorgen men för det 

mesta var de utlämnade att ta hand om sig själva och levde ensamma med sorgen i tysthet 

(Fisker et al., 2007; Stoltz et al., 2006). De ville prata med den sjuke om hur livet skulle bli 

när de gått bort även om det var svårt för dem båda (Wennman-Larsen et al., 2002). Efter den 

sjukes död fick en del anhöriga frågan om de ville hjälpa personalen att klä den döde men 

detta blev en ytterligare källa till obehag. De ville inte alltid delta och de som valde att avstå 

kände skuldkänslor över att ha tackat nej när frågan ställdes (Borstrand et al., 2009).

6.4 Upplevelsen av att bli sviken av vården
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I flera av studierna ifrågasatte de anhöriga sin egen förmåga att klara av vården i hemmet, 

vilket kommer att behandlas under detta övergripande tema och dess subteman. En stor 

bidragande orsak till dessa tankar var bristande stöd från de professionella vårdarna. Det var 

inte lätt att vårda den sjuke och deras hjälplöshet uppmärksammades inte i tillräcklig 

utsträckning från personalen. Tankarna ställdes på sin spets vid bristande symtomkontroll.

6.4.1 Maktlöshet vid bristande symtomkontroll

Personalens hjälp var för många en förutsättning för hemsjukvården och de anhöriga litade på 

deras kunskaper (Brännström et al., 2007). Det viktigaste i vården var att den sjukes symtom 

kunde lindras (Fisker et al., 2007). Den vanligaste orsaken till valet att avbryta hemsjukvården 

var att symtomen inte kunde hållas i schack i hemmet (Munck et al., 2008). Den anhörige 

kände en enorm maktlöshet då de tvingades se sin sjuke närstående lida i svåra symtom i 

värsta fall i flera timmar innan de fick hjälp (Fisker et al., 2007; Linderholm et al., 2010; 

Munck et al., 2008; Stoltz et al., 2006).

6.4.2 Att ibland inte klara av vårdansvaret

Ansvaret för den sjuke kunde bli tungt trots att det delades med personalen. Dels det fysiskt 

tunga i den allmänna dagliga livsföringen men även psykiskt att ta ansvar för att utvärdera 

läkemedelsverkan och dylikt (Borstrand et al., 2009; Brännström et al., 2007). De blev oroliga 

när det inte fick hjälp att fatta beslut och kände sig maktlösa när personalen inte 

uppmärksammade deras osäkerhet och bristande erfarenhet (Linderholm et al., 2010; Stoltz et 

al., 2006). De ville vårda med stöd av personalen och var överlag nöjda med stödet de fick 

men förlorade kontrollen över situationen då stödet uteblev (Brobäck et al., 2003; Munck et 

al., 2008; Stoltz et al., 2006). Det kunde bland annat gå ut över den sjuke och den anhörige 

fick dåligt samvete när han eller hon inte kunde ge en så god vård som de ville. Då kände de 

att vården blev för påfrestande och att de inte kunde fortsätta (Munck et al., 2008).

6.4.3 Att inte få information

Anhöriga ville ha information om prognos och försämring samt praktisk information om olika 

vårduppgifter (Brobäck et al., 2003; Wennman-Larsen et al., 2002). De ansåg att de inte fick 

informationen de hade rätt till i egenskap av att vara vice vårdare (Munck et al., 2008). 

Informationen om vad som förväntades upplevdes som oklar vilket skapade frustration 

(Linderholm et al., 2010). De var osäkra på om de utförde praktiska vårduppgifter rätt och 

kände sig odugliga och hjälplösa när de inte fick veta vad de skulle göra och när. För att 



15

kompensera den bristande informationen försökte de att alltid vara närvarande i 

vårdsituationer (Brobäck et al., 2003). På grund av bristande information upplevde de 

anhöriga en osäkerhet i att avgöra när de behövde hjälp (Stoltz et al., 2006). När anhöriga väl 

fick information var det ofta information de inte förstod och ingen tog sig tid att förklara 

(Munck et al., 2008). Anhöriga kände sig inte tillräckligt informerade om döendeprocessen 

och tyckte att den information de fick inte tilldelades dem innan det var uppenbart att den 

sjukes liv snart var slut (Borstrand et al., 2009). De förstod heller inte helheten i vad 

hemsjukvården kunde hjälpa dem med (Munck et al., 2008). Anhöriga beskrev att de inte fick 

veta någonting om de inte frågade och upplevde att de fick dåligt stöd från personalen 

(Brobäck et al., 2003).

6.4.4 Känna sig sviken av hemsjukvården

Anhöriga berättade om flera situationer där de upplevde att de blev svikna av vården. En 

sådan situation var när personalen kom för sent eller om hemsjukvårdens rutiner inte följdes. 

De såg detta som ett svek mot den sjuke och det gjorde dem otrygga (Borstrand et al., 2009). 

Personalen påtalade i några av fallen att de hade långt att åka, vilket ledde till att de anhöriga 

drog sig för att be om hjälp. Dessutom erhöll den sjuke i dessa familjer reducerad vård på 

grund av avståndet (Munck et al., 2008). Då de anhöriga kände att de var i tjänst dygnet runt

upplevde de att stödet brast då det inte fanns möjlighet till nattvak. Att inte få hjälp med 

nattvak gjorde dagarna svåra att orka med (Borstrand et al., 2009). När den sjuke närmade sig 

sina sista dagar upplevde de anhöriga att personalen övertalade den sjuke att stanna hemma 

trots svårlindrade symtom (Linderholm et al., 2010). Löftet om att det alltid fanns en plats för 

den sjuke på en avdelning var något som gjorde dem trygga under vårdtiden. Vissa anhöriga 

upplevde att personalen bröt detta löfte för att personalen ansåg att den sjuke ska vara hemma 

till varje pris. Detta svek var något de anhöriga tänkte på långt efter den sjukes död 

(Linderholm et al., 2010). Efter den sjukes död behövde den avlidne av praktiska skäl ibland 

ligga kvar hemma över natten vilket de anhöriga inte alls ville (Borstrand et al., 2009).

6.5 Upplevelsen av att vara tillsammans i dödens närhet

Under detta övergripande tema kommer det svåra i vara medveten om den sjukes död att 

behandlas. De anhöriga upplevde att vårda en svårt sjuk närstående i hemmet som en resa där 

tankar om den andres död ständigt var närvarande. Detta kunde föra de anhöriga närmare 

varandra men är samtidigt en utmaning i att kunna hantera den kommande försämringen och 

den oundvikliga förlusten.
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6.5.1 Hotad existens

När hemsjukvården presenterades som palliativ blev anhöriga chockerade (Borstrand et al., 

2009). Att vara anhörig till en svårt sjuk person innebar en ständig medvetenhet om att livet är 

hotat. Att de skulle förlora någon de älskade blev uppenbart vid akut försämring och svåra 

symtom, vilket kunde leda till ångest (Brännström et al., 2007). De kände sig oförberedda på 

hur påverkad och svag den sjuke skulle komma att bli (Fisker et al., 2007). För att hantera 

känslorna av att livet är hotat behövde de anhöriga tid att förbereda sig och acceptera 

situationen innan de kunde börja vårda (Brobäck et al., 2003). Anhöriga såg den sjuke 

förändras på alla plan och det blev en stor psykisk börda när den sjuke blev försämrad 

psykiskt, fysiskt och personlighetsmässigt (Linderholm et al., 2010; Munck et al., 2008). 

De åtgärder personalen vidtog fick de anhöriga att tro att den sjuke skulle leva längre än vad 

han eller hon gjorde (Borstrand et al., 2009). De var nervösa inför patientens död och 

hanterade denna rädsla genom att ta varje dag som den kommer (Brännström et al., 2007; 

Fisker et al., 2007).

6.5.2 Komma närmare varandra

Att få göra saker tillsammans med den sjuke skapade glädje och hemsjukvården gav dem 

möjlighet att spendera den sjukes sista dagar tillsammans (Brännström et al., 2007; Fisker et 

al., 2007). Anhöriga kände större samhörighet med den sjuke än tidigare och att gå igenom 

denna svårighet tillsammans skapade ett starkare band mellan dem (Linderholm et al., 2010; 

Stoltz et al., 2006).

7 Diskussion

7.1 Metoddiskussion

Då vi i vår litteraturstudie ämnar beskriva anhörigas upplevelse föll det sig naturligt att 

analysera kvalitativa artiklar och därmed utesluta kvantitativa artiklar. Vårt underlag för 

resultatet bygger på åtta kvalitativa studier utförda i Sverige. Det kan argumenteras för att det 

hade varit önskvärt med ytterligare någon artikel för att stödja vårt resultat bättre. För att 

kunna inkludera fler artiklar hade vi behövt söka oss utanför svenska förhållanden vilket vi 

inte ansåg önskvärt. Detta då vi inte har en klar uppfattning om hur hemsjukvården kan skilja 

sig åt i olika länder och därmed inte kan argumentera kring hur detta eventuellt kan påverka 

vårt resultat. Detta resonemang synliggör även att vårt resultat är bundet inom en politisk 

landsgräns. Vårt resultat tar således inte hänsyn till exempelvis kulturella, ekonomiska eller 
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religiösa skillnader som kan finnas inom Sverige. 

Litteratursökningen gjordes i fyra olika databaser vilket vi anser är något få och sökningar i 

fler databaser kunde ha bidragit i vårt arbete. Flertalet artiklar återfanns i de fyra databaserna 

flera gånger vilket vi anser tyder på att ämnet till viss del var uttömt. Vi kunde ha dragit nytta 

av att använda fler sökord, exempel på detta är qualitative, primary health care och advanced 

home care. I Nursing & Allied Health Source användes begränsningen Sweden för att 

avgränsa och göra träfflistan mer överskådligt. Detta kan ha bidragit till att relevanta artiklar 

kan ha förbisetts. Vi provade denna begränsning i CINAHL, PubMed samt Academic Search 

Premier och det orsakade att några resultatartiklar vi redan funnit inte inkluderades i 

träfflistan.

Då sju av åtta resultatartiklar var publicerade på engelska innebar detta att artiklarna 

behövde översättas för att kunna inkluderas i resultatet som beskrivs på svenska. En svaghet i 

detta förfarande anser vi vara att det ligger en risk för felöversättning. För att minska denna 

risk använde vi ordböcker samt gick tillbaka till de engelska texterna kontinuerligt. Det kan 

också argumenteras för att engelska artiklar, trots behovet av översättning, är en styrka då 

engelska artiklar troligtvis når en större läsarkrets och därmed kan vara granskad och 

utvärderad av en större grupp än vad artiklar publicerade på exempelvis svenska kan nå ut till.

7.2 Resultatdiskussion

Nedan kommer centrala delar av vårt resultat att diskuteras utifrån vår teoretiska referensram, 

värdighetsbegreppets fyra delar. Fyra subteman och ett övergripande tema kommer under var 

sin rubrik att relateras till värdighetsbegreppet och andra studier.

7.2.1 Att inte bli sedd

De anhöriga beskriver i vårt resultat situationer som vi tolkar utmanar och prövar deras syn på 

sig själva. Deras syn på sin egen person tänker vi påverkas av att ständigt anpassa sig själv 

efter någon annan och att inte själv få vara i centrum för andras omtanke. Under subtemat att 

inte bli sedd beskriver de att de inte känner sig prioriterade av andra och fokuset ligger 

ständigt på den sjuke. Anhöriga upplever att de varken blir sedda som människor eller vårdare 

och att de inte får en tydlig plats som en nyckelperson vid planeringen av vården. Detta stöds i 

en studie där de anhöriga beskriver att de strävar efter att uppfylla en roll som exempelvis den 

goda dottern men hamnar ständigt i situationer där denna roll blir omöjlig att leva upp till 

(Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010). De försöker anpassa sig efter vad 

de förväntar sig av sig själva och vad de tror att personal, den sjuke och samhället förväntar 
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sig av dem (Carlander et al., 2010). I en annan studie framkommer det att det ansvar de 

anhöriga åläggs när de accepterar hemsjukvården kan bli för tungt i vissa fall och de känner 

sig då otillräckliga och får skuldkänslor (Carlander, Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström & 

Sandberg, 2011). Skuldkänslorna har en negativ påverkan på deras självbild eftersom de innan 

denna erfarenhet såg sig själva som kompetenta personer (Carlander et al., 2011).

Eftersom vår identitetsvärdighet är kopplad till oss själva och vår inre grundläggande 

respekt för vår identitet (Nordenfelt, 2010, s. 74) tolkar vi vårt resultat som att denna form av 

värdighet påverkas av den situation de anhöriga befinner sig i. Nordenfelt skriver att en 

människas känsla av egenvärde inte enbart är något som de påverkar genom egna handlingar 

utan kan även påverkas av hur andra människor ser på och behandlar dem (Nordenfelt, 2010, 

s.75). Om en människas självbild kränks av andra människors handlingar påverkas dennes 

identitetsvärdighet negativt och kan tvinga henne till att förändra identiteten (Nordenfelt, 

2010, s.75). Utifrån detta tänker vi att de anhörigas känslor av maktlöshet och när de inte blir 

uppmärksammade i sin situation blir en kränkning av deras identitetsvärdighet. Vi relaterar 

här till Carlander et al. (2010) som skriver att om de anhöriga blir sedda av personalen primärt 

som vårdgivare finns det risk att de inte blir uppmärksammade i egenskap av människor 

(Carlander et al., 2010).

7.2.2 Inget annat val

En annan typ av värdighet som kan relateras till de anhörigas självbild är den moraliska 

resningens värdighet. Vårt resultat visar under subtemat inget annat val att de anhöriga inte 

ser det som att de har någon möjlighet att välja om de vill vårda sin sjuke närstående hemma 

eller inte. Det är en självklarhet även om denna självklarhet grundas i olika föreställningar. 

Utifrån Nordenfelts beskrivning av den moraliska resningens värdighet och vårt resultat tolkar 

vi att anhörigas möjlighet att handla enligt sin moraliska uppfattning bidrar till deras

upplevelse av värdighet. En sådan handling tänker vi var att ge den sjuke palliativ vård i 

hemmet. I specifika situationer som exempelvis när den sjuke blir medvetslös eller har svåra 

symtom kan det bli svårt att handla efter dessa normer. Med rätt stöd från personalen tänker vi 

att den anhöriga i större utsträckning kunde fullfölja hemsjukvården i enlighet med den sjukes 

önskan. Detta tolkar vi som att den moraliska resningens värdighet kan påverkas i positiv 

riktning då personalen ser den anhörige i dennes situation. Om stödet däremot uteblir kan 

värdigheten kränkas som även beskrivs i Andershed & Werkander Harstäde (2007). De fann 

att de anhöriga varit med om många situationer i vilka de i efterhand ångrade sitt handlande. 

Dessa situationer präglades av att personalen inte uppmärksammade deras situation eller deras 
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önskemål (Andershed et al., 2007).

7.2.3 Kontraster efter den sjukes död

Vårt resultat visar på att de anhöriga går igenom motstridiga känslor efter den sjukes död 

vilket beskrivs under subtema kontraster efter den sjukes död. Dels känner de anhöriga en stor 

sorg över sin förlorade närstående och en lättnad över att han eller hon inte längre lider. 

Samtidigt förlorar de anhöriga sin roll som vårdare och upplever att de inte längre är behövda. 

De anhöriga är stolta över att ha klarat vården och påfrestningarna den innebär. Dessa 

upplevelser tänker vi kan diskuteras utifrån två olika värdigheter; dels identitetsvärdighet där 

den anhöriga frågar sig själv vem hon eller han är utan den sjuke och dels meritvärdighet. 

Meritvärdighet är den värdighet som stärks då individen får uppskattning för sina handlingar 

(Nordenfelt, 2010, s.70). Vi tolkar att det främst handlar om en informell merit i den situation 

de anhöriga befinner sig i då de har klarat av att vårda i hemmet. De är stolta över att ha 

uppfyllt den sjukes önskan om att få vara kvar i hemmet. Eftersom de anhöriga berättar om 

denna stolthet efter den sjukes död tänker vi att det är viktigt att personalen gör det möjligt för 

den anhöriga att göra ett bra jobb som de sedan kan vara stolta över. I den svåra situationen de 

möts av efter den sjukes död tänker vi att denna informella värdighet kan ge dem tröst i att de 

gjort vad de kunnat. Vi tänker att identitetsvärdigheten å andra sidan ställs på sin spets då den 

anhörige först har omformulerat sin identitet utifrån den nya livssituationen och att denna 

sedan tas ifrån dem. Under samma subtema, kontraster efter den sjukes död, går de anhöriga 

från att ha varit behövda dygnet runt till att inte längre behövas. Hemmet har tidigare varit 

fullt av personal och rörelse och nu står det tomt. Vi tänker att det då blir ännu tydligare än 

tidigare att personalen kom för den sjuke och inte för den anhöriga. Vi tolkar att denna insikt 

hos de anhöriga hotar att skada deras självbild och därigenom påverka deras 

identitetsvärdighet.

7.2.4 Att sätta sig själv i andra hand

Det framkommer under det övergripande temat att sätta sig själv i andra hand att anhöriga 

ignorerar sina egna behov då de ser det som sin uppgift att alltid uppmuntra och vara ett stöd 

för den sjuke. De ser inte alltid personalen eller andra anhöriga som en källa till stöd utan 

upplever att de befinner sig i denna situation själva. Då identitetsvärdigheten beror på hur vi 

ser på oss själva (Nordenfelt, 2010, s.74) tolkar vi att den anhöriges värdighet påverkas om 

han eller hon ser sig själv som ett verktyg i första hand och en person i andra hand. Vi tänker 

att denna syn i många fall förstärks då den delas av omgivningen och den sjuke. Under 
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samma huvudtema framkommer det att om de anhöriga kan dela sin sorg med den sjuke kan 

den upplevas lättare att bära men för det mesta känner de sig utelämnade att ta hand om sig 

själva. Vissa anhöriga kunde inte dela sorgen utan bar den då i tysthet. Det bekräftas i en 

studie om familjelivet nära döden där de anhöriga upplevde att det var svårt att kommunicera 

om döden trots att den ständigt var närvarande (Syrén, Saveman & Benzein, 2006). Anhöriga 

beskriver i vårt resultat att de finner det påfrestande att vara nära den sjuke då dennes fysiska 

hälsa försämras. Även i Carlander et al.s (2010) studie beskrivs liknande påfrestningar. Den 

konstanta närvaron av kroppen och de förändringar den genomgår på grund av sjukdomen 

gjorde att de anhöriga upplevde att de behövde krossa tabugränser, då de exempelvis behöver 

hjälpa till med intimhygien, för att kunna kommunicera öppet (Carlander et al., 2010). Då vi 

tolkar det som att de anhöriga i vårt resultat beskriver kroppens förändring som distanserande 

tänker vi utifrån fyndet i Carlander et al. att den fysiska kroppen kan ha en inverkan på varför 

de anhöriga i vårt resultat upplever det svårt att dela sorgen och kommunicera öppet.

7.2.5 Att ibland inte klara av vårdansvaret

I vårt resultat, under subtemat att ibland inte klara av vårdansvaret, beskriver de anhöriga att 

personalen i flera fall utgick ifrån att de anhöriga har kunskaper om till exempel medicinska 

omvårdnadsuppgifter som de faktiskt inte har vilket ger en känsla av otillräcklighet. I 

Carlander et al. (2010) studie berättade de anhöriga att de ibland får ta ansvar för sådant som 

ligger utanför deras kompetens vilket bidrar till att de ibland upplever att de inte kan klara av 

situationen. När den sjuke upplever ångest och svår smärta blir denna upplevelse så stark att

anhöriga i denna studie har tankar på att förkorta den sjukes liv (Carlander et al., 2010). Vi 

tänker att vårt resultat under ovanstående subtema kan förstås utifrån den moraliska 

resningens värdighet som är kopplad till hur individen själv anser att det är värdigt att agera 

(Nordenfelt, 2010, s.71-72). De anhöriga ges inte möjlighet att ingripa när den sjuke lider av 

svåra symtom då de inte har fått verktyg av personalen för att göra detta. Då de inte kan lindra 

den sjukes lidande tänker vi att de inte kan handla enligt deras moraliska uppfattning och vi 

tolkar det som att den moraliska resningens värdighet då kan begränsas. Vi tänker även att 

deras identitetsvärdighet påverkas när de inte kan agera i enlighet med den bild de har av sig 

själva som vårdare och anhörig.

7.3 Betydelsen för vårdandet

Vårt arbete är nödvändigt att ta del av för samtliga som möter den beskrivna gruppen av 

anhöriga i sitt yrkesutövande. Detta då personal inom palliativ vård enligt författarnas kliniska 
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erfarenhet ofta utför vårdhandlingar utav omsorg som enligt vårt resultat kan uppfattas på ett 

annat sätt av de anhöriga. Ett exempel på detta är när personal bjuder in de anhöriga till att 

hjälpa till att göra i ordning den sjuke efter dennes död, vilket enligt vårt resultat ger upphov 

skuldkänslor och skam hos de anhöriga som tackar nej. Vårt arbete påvisar även vikten av att 

som yrkesutövare vara medveten om den process och förändring av sin självbild den anhörige 

går igenom för att kunna uppmärksamma den anhörige i den situationen hon eller han 

befinner sig i. Anhöriga upplever att de inte får tillräckligt med hjälp för att klara av sitt 

vårdansvar bland annat på grund av att de inte får tillräcklig undervisning i hur de ska sköta 

om den sjuke. Vårt resultat gör det tydligt att anhöriga på flera olika sätt upplever sig bli 

svikta av vården. För att minska dessa känslor är det viktigt att vården utvecklar rutiner för 

hur den anhörige ska stärkas i sin roll som vårdare och anhörig. Dessutom finns det brister i 

vilka praktiska moment som vården kan hjälpa till med exempelvis bårtransport och nattvak. 

Något som tydliggörs i flera studier är vikten av att den sjuke har tillgång till en plats på en 

vårdavdelning vid behov. Detta löfte kan i vissa fall brytas och de anhöriga upplever då att 

den sjuke övertalats att stanna hemma. De anhöriga som får uppleva detta har tankar om det 

långt efter döden. Yrkesutövarna måste ha i åtanke att de beslut de fattar kommer att påverka 

hur den sjuke avslutar sitt liv och även vilken möjlighet den anhörige ges att fortsätta sitt.

7.4 Slutsats och förslag på vidare studier

Självbild och värdighet bör vara självklara begrepp när anhörigas situation inom palliativ 

hemsjukvård diskuteras. När man har en närstående som vårdas med palliativ hemsjukvård 

finns inte möjligheten att rätta till misstag i efterhand. För den sjuke är detta den sista tiden i 

livet men för den anhörige är detta en begränsad period i livet och de ska leva vidare utan den 

sjuke. Yrkesutövare inom palliativ vård har därmed ett ansvar för att vården blir så bra att de 

anhöriga kan se tillbaka på vårdtiden utan att känna ånger. Enligt författarnas kliniska 

erfarenhet behandlas den sjuke som en individ och även som en enhet med den anhöriga. 

Författarna har dock inte någon erfarenhet av att vården av den anhörige anpassats efter 

dennes behov utan fokus har legat på den sjuke. Att den anhörige ständigt hamnar i skuggan 

av den sjuke är något som stöd i vårt resultat. Därför är det av stor vikt att fortsatta studier på 

området sker som syftar till att utveckla strategier för att även vårda och stödja de anhöriga. 
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Bilaga 1 Resultatmatris

Författare Titel År, land och 
tidskrift

Syfte Metod Resultat

1) Fisker, T. & 
Strandmark, M.

Experiences of 
surviving spouse 
of terminally ill 
spouse: a 
phenomenological 
study of an 
altruistic 
perspective

2007, Sweden, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Science

Belysa efterlevande 
anhöriga 
upplevelser av att 
ha vårdat en döende 
partner i hemmet, 
samt hur detta 
relaterar till behovet 
av palliativ 
hemsjukvård från 
distriktssjuksköters
kor.

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: Partner som 
fullföljt vården av kritiskt sjuk 
och döende partner. Över 20 års 
ålder. Den sjuke skulle ha 
erhållit vård i hemmet av 
distriktssjuksköterskor. 
8 deltagare. 8 intervjuer 
genomfördes och analyserades 
enligt Giorgis analysmetod.

Ett övergripande tema beskrivs. Det 
kärleksfulla löftet till partnern 
grundas i en missnöjdhet med 
vården på institution och viljan att så
långt möjligt låta partnern vårdas 
och dö hemma. Utöver det 
övergripande temat beskrivs fyra 
subteman 1) Den delade sorgen. 2) 
Sönderfall av strukturer och 
kraftlöshet. 3) Livlinor och 
professionellt stöd. 4) Livskraftig 
sorg utan partnern.

2) Wennman-
Larsen, A. & 
Tishelman, C 

Advanced home 
care for cancer 
patients at the end 
of life: a 
qualitative study 
of hopes and 
expectations of 
family caregivers

2002, Sweden, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Science

Utforska hur 
anhörig-vårdare 
resonerar kring 
deras förväntningar 
inför att vårda en 
anhörig med cancer 
i slutet av livet 
hemma.

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: Anhörig med 
det primära ansvaret för vården i 
hemmet. Den sjuke ska vara 
inskriven på palliativ 
hemsjukvård, ha en 
cancerdiagnos och förväntas dö 
inom 6 månader. Både den sjuke 
och den anhöriga ska vara över 
18 år och tala svenska. 
11 deltagare. 11 intervjuer 
genomfördes och analyserades 
enligt Constant Comparative 
Analysis.

Studien får fram tre övergripande 
teman. 1) Varför hemsjukvård?
Under detta tema beskrivs att 
anhöriga inte upplevt något egentligt 
val än att vårda. 2) Rollförändringen 
i att bli en anhörigvårdare. De 
anhöriga upplevd det som självklart 
att ta hela ansvaret själv och 
förväntade sig mycket lite hjälp. 3) 
Övergången till en ny livssituation 
för anhörigvårdaren som innebär att 
hantera nya uppgifter i hushållet.

3) Brobäck, G. How next of kin 2003, Sweden, Identifiera och Kvalitativ metod. Ett övergripande tema: en känsla av 
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& Berterö, C. experience 
palliative care of 
relatives at home

European 
Journal of 
Cancer Care

beskriva hur 
anhöriga upplever 
palliativ vård i 
hemmet

Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: Vilja att 
medverka. Anhörig och vårdare 
till närstående med 
cancerdiagnos som fått palliativ 
vård i hemmet i minst två 
veckor. 
6 deltagare. 6 intervjuer 
genomfördes och analyserades 
utifrån Giorgis analysmetod.

otillräcklighet som innebär en 
frustration då de vill vårda men inte 
alltid klara det oftast på grund av 
brister i kommunikation. Fem 
subteman. 1) Anpassning. 2) 
Medvetenhet. 3) Bli sedd som en 
person. 4) Känslomässiga effekter. 
5) Känslor av osäkerhet.

4) Munck, B., 
Fridlund, B. & 
Mårtensson, J.

Next-of-kin 
caregivers in 
palliative home 
care – from 
control to loss of 
control

2008, Sweden, 
Journal of 
Advanced 
Nursing

Beskriva situationer 
som har inflytande 
på anhörig-vårdares 
förmåga att hantera 
palliativ vård i 
hemmet

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: Anhörig till 
sjuk närstående som är inskriven 
i palliativ hemsjukvård och delta 
i vårdandet. Dödsfallet ska ha 
skett inom de senaste 18 
månaderna. 
9 deltagare. 9 intervjuer spelades 
in och analyserades med Critical 
Incident Technique, enligt 
Flanagan.

Två övergripande teman. 1) 
Upprätthållande av kontroll som 
innefattade delaktighet i vården 
dygnet runt och de såg vården som 
naturlig även då den innebar en stor 
börda. De tog rollen som den starke. 
2) Förlorande av kontroll som de 
anhöriga upplevde då de fick dålig 
information, inte förstod 
informationen eller inte fick hjälp 
med praktiska saker. Känslan kunde 
också uppstå när vården blev för 
påfrestande till exempel när 
symtomkontrollen brast. 

5) Linderholm, 
M. & 
Friedrichsen, 
M.

A desire to be seen 
– family 
caregivers´ 
experiences of 
their caring role in 
palliative home 
care

2010, Sweden, 
Cancer 
Nursing

Utforska hur 
informella vårdare 
av en döende 
patient i palliativ 
hemsjukvård 
upplever deras 
vårdande roll och 
stöd under 

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: 
Anhörigvårdare till en 
närstående inskriven i 
primärvårdsbaserad palliativ 
hemsjukvård. Den sjuke 
närstående ska ha dött för 3-12 

Artikeln beskriver ett övergripande 
tema - En önskan att bli sedd. Detta 
tema har tre underrubriker. 1) Att bli 
en vårdare som handlade om att vara 
en nödvändighet för hemsjukvården 
och att det var en moralisk plikt. 
Den andra att 2) Vara en vårdare
handlade om ett delat ansvar som 
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patientens döende 
och efter döden

månader sedan. Deltagarna ska 
kommunicera på svenska. 
14 deltagare. 14 intervjuer 
spelades in, en intervju uteslöts 
då inspelningens kvalité var för 
dålig. De övriga 13 analyserades 
enligt Gadamers analysmetod 
med stöd i Radnitzkys principer.

successivt ökade och att bygga en 
relation med den professionella 
vården samt att kontrollera sin egen 
rädsla. Den sista är 3) Inte vara en 
vårdare längre där de anhöriga 
beskrev en stolthet över att ha klarat 
av vården, en ensamhet och dålig 
hälsa samt att leva i en tomhet efter 
att vården inte längre behövs.

6) Brännström, 
M., Ekman, I., 
Boman, K. & 
Strandberg, G.

Being a close 
relative of a 
person with 
severe, chronic 
heart failure in 
palliative 
advanced home 
care – a comfort 
but also a strain

2007, Sweden, 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Science

Belysa upplevelsen 
av att vara nära 
anhörig till en 
person med svårt 
kroniskt hjärtfel i 
avancerad palliativ 
hemsjukvård.

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: Nära 
anhöriga till närstående med 
allvarlig kronisk hjärtsvikt. 4 
deltagare (varav en tackade nej 
innan intervjun hann 
genomföras). De 3 deltagarna 
blev erbjudna en 
uppföljningsintervju efter den 
första intervju, två av dem 
tackade ja. Således spelades 5 
intervjuer in och transkriberades. 
Tolkningen av texten skedde i 
tre steg; först genom naive 
reading sedan stuctural analysis 
och sist comprehensive 
interpretation.

Fyra övergripande teman beskriver 
de anhörigas upplevelser. 1) Lättad 
börda genom delat ansvar med 
hemsjukvårdsteamet; anhöriga kände 
trygghet när de fick hjälp av teamet. 
Anhöriga hade en önskan om att 
själva bli tröstade. 2) Ständig oro 
och ständig beredskap på att en 
plötslig förändring kan leda till 
döden och att finnas tillhands för att 
förhindra försämring. 3) Bli 
utmattad av den ständiga 
beredskapen både fysiskt och 
psykiskt. De upplevde ansvaret som 
en tung börda och blev isolerade i 
hemmet. 4) Kampen om att behålla 
vardagen så normal som möjligt
genom att låta hemmet vara ett hem 
och göra det möjligt att njuta.

7) Borstrand, I. 
& Berg, L.

Närståendes 
erfarenheter av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam

2009, Sweden, 
Vård i Norden.

Belysa närståendes 
erfarenheter av ett 
palliativt 
hemsjukvårdsteam.

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv.  
Inklusionskriterier för 
deltagande: ska ha varit make, 

Studien fann sex teman. 1) Att förlita 
sig på vårdarna i teamet där 
anhöriga beskrev att de litade på 
vårdarna när de visade på hög 
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maka eller sambo till den sjuke 
närstående som avlidit och 
vårdats i hemmet i livets slut 
med hjälp av ett palliativt 
hemsjukvårdsteam. Vårdtiden i 
hemmet ska ha varit minst 14 
dagar och deltagarna ska prata 
svenska. 13 deltagare. 13 
intervjuer analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys.

yrkesskicklighet och bra 
rapportering dem emellan. 2) Att bli 
inbjuden och få stöd i vårdandet. De 
anhöriga upplevde att de fick stort 
stöd i att vårda hemma. 3) Att dela 
ansvaret med teamet gjorde att  
anhöriga kände sig delaktiga. De var 
nöjda med informationen de fick. 4) 
Att inte vara införstådd handlade 
om att de inte förstod hur sjuk den 
sjuke var innan den sista 
levnadsveckan. 5) Att uppleva 
påfrestningar. Anhöriga fick en 
chock när teamet presenterades som 
palliativt och kände sig otrygga om 
vårdarna kom för sent. 6) Att få stöd 
efter vårdtiden handlade om att de 
anhöriga var positiva till den 
uppföljning de fick, men ville ha 
mer. 

8) Stoltz, P., 
Willman, A. & 
Udén, G.

The Meaning of 
Support as 
Narrated by 
Family Carers 
Who Care for a 
Senior Relative at 
Home

2006, Sweden, 
Qualitative 
Health 
Research

Belysa betydelsen 
av stöd berättat av 
anhörig-vårdare 
som vårdar en äldre 
person i hemmet

Kvalitativ metod. 
Anhörigperspektiv. 
Inklusionskriterier: De var gifta 
med den sjuke. Alla sjuka var 
äldre samt döende av 
cancersjukdom. De hade varit 
inskrivna på ASIH i som minst 3 
veckor och som mest 24 
månader. 20 deltagare. 20 
intervjuer analyserades med en 
fenomenologisk-hermeneutisk 
metod inspirerad av Ricoeur. 

2 övergripande teman. 1) Uppleva 
gemenskap med andra i vårdandet. 
De anhöriga beskrev att de litade på 
andra anhöriga och ASIH men de 
beskrev även en svårighet i att dra 
uppmärksamhet till sin egen 
situation, och upplevde ett dåligt 
stöd i att hantera svårigheter i 
vårdandet. De beskrev att ett 
starkare band bildades mellan dem 
och den sjuke genom att gå igenom 
svårigheter. 2) Känna gemenskap 
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med sig själv i vårdandet. Anhöriga 
berättade att de kände en känsla av 
inre kvalité hos dem själva, och att 
de hade förmågan att klara av 
utmaningarna vårdandet innebar. De 
upplevde att det inte fanns något 
annat val än att fortsätta vårda, och 
förlitade sig på sin inre styrka för att 
hålla en positiv attityd.
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Bilaga 2, Sökmatris

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar

Valda artiklar 

CINAHL (palliative care OR end of life 
OR terminal care) AND (home 
nursing OR home care OR 
nursing OR home care services) 
AND (next of kin OR caregivers 
OR informal caregivers OR 
family caregivers OR spouse OR 
partner) AND (lived experiences 
OR interviews)

Peer Reviewed  
1995-2012 

228 Antal valda: 6 st

5) Linderholm et al.
4) Munck et al.
1) Fisker et al.
8) Stoltz et al.
3) Brobäck et al.
2) Wennman-Larsen et al.

PubMed (palliative care OR end of life 
OR terminal care) AND (home 
nursing OR home care OR 
nursing OR home care services) 
AND (next of kin OR caregivers 
OR informal caregivers OR 
family caregivers OR spouse OR 
partner) AND (lived experiences 
OR interviews)

Peer Reviewed  
1995-2012

340 Antal valda: 1 st

6) Brännström et al.

Academi
c Search 
Premier

(palliative care OR end of life 
OR terminal care) AND (home 
nursing OR home care OR 
nursing OR home care services) 
AND (next of kin OR caregivers 
OR informal caregivers OR 
family caregivers OR spouse OR 
partner) AND (lived experiences 
OR interviews)

Peer Reviewed  
1995-2012 

213 Antal valda: 0 st

Nursing 
& Allied 
Health 
Source

(palliative care OR end of life 
OR terminal care) AND (home 
nursing OR home care OR 
nursing OR home care services) 
AND (next of kin OR caregivers 
OR informal caregivers OR 
family caregivers OR spouse OR 
partner) AND (lived experiences 
OR interviews)

Peer Reviewed  
1995-2012 

11973 För stort urval

Nursing 
& Allied 
Health 
Source

(palliative care OR end of life 
OR terminal care) AND (home 
nursing OR home care OR 
nursing OR home care services) 
AND (next of kin OR caregivers 
OR informal caregivers OR 
family caregivers OR spouse OR 

Peer Reviewed 
1995-2012 
Sweden

34 Antal valda: 0 st
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partner) AND (lived experiences 
OR interviews)

Manuell sökning: Valda artiklar

Relevanta artiklars 
referensförteckningar

Antal valda: 1 st

7) Borstrand et al.


