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Sammanfattning 

Bakgrund: Det blir allt vanligare att människor i livets slutskede väljer att vårdas och dö 

i sitt hem. Anhöriga har en betydande roll i vårdprocessen, då de har ansvar 

för den sjukes vård och livskvalitet. Den palliativa vården arbetar utifrån de 

fyra hörnstenarna; kommunikation, symptomlindring, teamarbete och 

anhörigstöd. 

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda den sjuke i hemmet 

i livets slutskede. 

Metod: Litteraturöversikten utfördes med andvändning av nio svenska 

vårdvetenskapliga studier med kvalitativ ansats och två med mixad metod. 

Studierna härrör från databaserna CINAHL Complete och PubMed, mellan 

åren 2000 och 2015. 

Resultat: I resultatet framkom det att anhöriga hade ett stort ansvar och en tung 

belastning som informella vårdgivare, samtidigt upplevde anhöriga en 

tillfredsställande känsla av att vårda patienten. Anhöriga upplevde brist på 

stöd från hälso- och sjukvården, då de inte fick tillräckligt med information, 

utbildning eller avlastning i tillvaron. Ensamhet och isolering lyftes också 

upp som en påföljd av bristande på stöd. 

Diskussion: Resultaten diskuterades med stöd från de fyra hörnstenarna och andra 

vetenskapliga studier. Vidare diskuteras anhörigas upplevelser av bristande 

stöd från sjuksköterskan och behov av avlastning för att klara av vårdandet. 

Nyckelord: Anhöriga, Sverige, hemmet, omvårdnad, palliativ vård och upplevelse 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: It is becoming increasingly common for people in the final stages of life to 

be cared for and die at home. Next of kin´s have a significant role in the 

care process, they are responsible for the patient's health and quality of life. 

Palliative care works based on four focus areas; communication, symptom 

relief, team work and support of next of kin. 

Aim: The aim was to describe next of kin´s experiences of caring for the patient at 

home at the end of life. 

Method: The literature review was carried out using nine Swedish nursing science 

studies with a qualitative approach. The studies derived from CINAHL 

COMPLETE and PubMed, between the years 2000 and 2015. 

Results: The result showed that next of kin`s experiences had a large responsibility 

and a heavy burden as informal caregivers, at the same time next of kin´s 

experience satisfying feeling of caring for the patient. Next of kin´s 

experienced lack of support from health care system, when they were not 

given enough information, education or discharge in existence. Loneliness 

and isolation also lifted up as a consequence of lack of support. 

Discussions: The results were discussed with the support of the theoretical frame work 

four cornerstones and other scientific studies. Furthermore discusses next of 

kin´s experiences of lack of support from the nurse and the need of 

discharge to cope whit caring. 

Keywords: Next of kin, Sweden, home, palliative care, experience and nursing. 
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Inledning 

Socialstyrelsen (2013) rapporterar att allt fler människor väljer att dö i sitt hem, då det numera 

erbjuds likvärdig vård och kvalité i hemmet som på ett sjukhus.  

Vårt intresse väcktes efter att ha genomfört en palliativ kurs och praktik. Vi upplevde att 

vårdpersonalens fokus för det mesta kretsade kring patientens situation och att anhörigas 

upplevelser av att vårda den sjuke i hemmet kunde glömmas bort. Patienten var vårt primära 

fokus men våra tankar kretsade även kring hur anhöriga upplevde den palliativa slutfasen.  

Som blivande sjuksköterskor tycker vi att det är viktigt att inte glömma anhörigas behov 

för att kunna få en helhetsbild av dem och deras livsvärld. I dagens samhälle har anhöriga en 

betydelsefull roll i vården av sina sjuka, vilket vi kände behövde lyftas fram i större 

utsträckning.  

 

I denna litteraturöversikt kommer anhöriga benämnas i texten som anhörig eller informell 

vårdgivare.  

 

Bakgrund 

Definition av palliativ vård  

Enligt WHO´s (http://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/) definition är palliativ vård ett 

förhållningssätt som ska förbättra livskvalitet för både anhöriga och patient när bot inte länge 

förväntas, genom att lindra lidande och smärta samt andra påfrestande situationer som kan 

förekomma vid livshotande sjukdom. Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet 

pallium, betyder mantel (Sandman & Woods, 2003). Ordet pallium symboliserar att skydda 

och att hålla om den sjuka människan med omsorg (Strang, 2012a). Denna vårdform är byggd 

på en vårdfilosofi som utgör grunden för hur individen ska kunna uppleva kontinuitet och 

trygghet under det sena sjukdomsförloppet, då den integrerar individens psykosociala och 

andliga dimensioner.  

Palliativ vård innefattar alla sjukdoms- och åldersgrupper och brukar delas in i två faser; 

tidig och sen fas (Ternestedt & Andershed, 2013). Den tidiga fasen kan sträcka sig över lång 

tid ibland flera år, medan den sena fasen innefattar en senare tidsperiod istället och benämns 

vård i livets slutskede. I palliativ vård beaktas helan människan utifrån fyra dimensioner, 

fysisk, psykisk, psykosocial och andlig/ existentiell (Sand, 2012).  

I den palliativa vården bekräftas livet och döden som ett normalt förlopp i tillvaron 

(Sandman & Woods, 2003). Palliativ vård ska utgå från att vare sig förlänga eller påskynda 

döendet så att individen kan uppnå bästa möjliga livskvalité.  
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Palliativ vård ur ett historiskt perspektiv 

I början av 1900-talets Sverige var vården av patienter i palliativa skedet familjens ansvar och 

vården bedrevs i hemmet (Andershed, 1999). Ansvaret att vårda familjemedlemmarna vilade i 

huvudsak på kvinnliga anhörig. Under 1950-talet började kvinnorna att utbilda sig och gå ut i 

yrkeslivet, vilket påverkade deras roll som anhörigvårdare och mynnade ut i att de svårt sjuka 

och döende förflyttades till vårdenheter. Detta gav till följd att rollen som anhörigvårdare blev 

mindre betydande och vårdenheterna tog över huvudansvaret för vården. 

I slutet av 1960-talet föddes en ny filosofi inom hospice, som grundades av sjuksköterskan 

Cicely Saunders. Saunders grundade och införde en ny hospice-rörelse inom den palliativa 

vården som fram tills idag används i moderna vårdinstitutioner (Sandman & Woods, 2003). 

Saunders inledde hospicefilosofin med att ha mer fokus på den sjukes totala smärtupplevelse 

(total pain) och inte enbart den fysiska smärtan. Saunders eftersträvade att tillgodose 

människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Strang, 2012b). Hennes synsätt 

på döden innebar att individen skulle ha möjlighet att leva fullt ut ända fram till 

dödsögonblicket inträffade (Fridegren, 2013). Enligt Saunders ska individen bedömas som en 

helhet och familjen ses som en betydelsefull del vid livets slut. Hon menar att människan ska 

vårdas utifrån ett holistiskt perspektiv för att få sina behov tillgodosedda och genom det 

uppnå optimal vård (Nobel, Kelly & Hudson, 2012).  Detta gäller genom hela 

sjukdomsprocessen och ända fram till döden.  

Under 1980-talet bildades den första palliativa enheten för cancersjuka patienter i Sverige 

(Beck-Friis & Strang, 2012). Därefter har palliativ vård stadigt utvecklats och under 1990-

talet definierade Världshälsoorganisationen (WHO) begreppet palliativ vård som en 

helhetsvård för både den sjuke och dennes familj vid livets slutskede. År 2002 reviderade 

WHO definitionen av palliativ vård, där målet var att tillämpa vård i tidig och sen fas, så att 

patienten kan uppleva välbefinnande och högsta möjliga livskvalitet under hela 

sjukdomsförloppet.   

 

Definition av anhörig  

Enligt Socialstyrelsen (2010) definieras anhörig som en individ inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna. Det kan vara en familjemedlem, släkting, partner och/eller vän som har 

ett speciellt band eller relation till patienten. Att vara anhörig och ha rollen som vårdgivare 

innebär ett stort ansvar men också en tillfredsställande känsla att kunna stödja patienten. Det 

är vanligt att anhöriga väljer att ställa upp för att de vill, men ofta finns det också 



 
 3 (30) 

 

förväntningar från patientens sida (Sand, 2002). Dessa förväntningar bygger på deras 

gemensamma kärlek och tillit. 

 

Hemmiljön i livets slutskede 

Hemmet har en central roll för både anhöriga och patienten i livets slutskede (Falk & 

Jakobsson, 2013). I hemmet kan anhöriga och patienten fortsätta det dagliga livet och uppleva 

en avgränsning från resten av världen. Hemmet är en del av anhörigas och patientens identitet, 

levnadsberättelser, värderingar och gemenskap till andra. Hemmet är en symbolisk del i 

anhörigas och patienters uppbyggnad av sin självidentitet (Falk och Jakobsson, 2013), där 

hemmiljön ska stå för en lugn och säker atmosfär. Anhöriga ska kunna uppleva trygghet i att 

kunna uttrycka sig själva, bilda sin egen självbild samt få sitt personliga utrymme. Genom att 

det palliativa vårdteamet bevarar hemmiljön respekteras både anhörigas och patientens 

autonomi, så de kan fortsätta uppleva värme, trygghet, ömhet och omsorg.   

 

Anhörigs roll inom palliativ vård i Sverige 

I Sverige bedrivs dagens palliativa vård genom olika vårdenheter; primärvård, hemsjukvård 

och specialistvård med palliativ inriktning (Ternestedt & Andershed, 2013). Dessa 

vårdenheter bistår många obotligt sjuka patienter som väljer att vårdas och dö i hemmet. 

Dagens vårdform utgår från patienters rätt att få vara delaktiga och välja vilken vård som 

passar deras individuella behov bäst i livets slutskede (Ternestedt & Nordberg, 2009). Det 

betyder att om patienten vill vårdas hemma nära sina anhöriga, där patienten kan uppleva 

trygghet, bevara sin identitet och integritet så ska dennes självbestämmande respekteras 

(Fridegren, 2013). I två fenomenologiska studier (Stajduhar, Leigh, Barwich & Fyles, 2008; 

Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker, & Widdershoven, 2003) framkom det att 

patienter i livets slutskede föredrar att vårdas och dö i hemmet samt att familjen är 

grundläggande vid implementering av den palliativa vården som patienten har behov av i sin 

hemmiljö.  

 I rollen som vårdare kan anhörigas egna behov glömmas bort, det beror på att de parallellt 

hanterar både sin egen och den sjukes situation (Mok, Chan, Chan & Yeung, 2003; Angelo, 

Egan & Reid, 2013). Det är inte ovanligt att anhöriga upplever deras egna behov inte lika 

centrala i jämförelse med den sjukes vårdbehov.  I studierna observerades att många anhöriga 

genomgick en rollförändring, från att vara anhörig till att bli vårdgivare. Transaktionen 

påverkade och gav anhöriga fysisk bundenhet, psykologiska påfrestningar, andliga samt 

känslomässiga behov. Strang (2012a) framställer vikten av att vårdteamet ska kunna erbjuda 
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anhöriga det stöd de har behov av för att öka deras livskvalitet och välbefinnande, samt ge 

anhöriga relevant information om sjukdomen och bistå dem med olika strategier inför 

påfrestande situationer som kan uppkomma vid livets slutskede.  

 

De fyra hörnstenarna 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ vård grundar sig på de fyra hörnstenarna, dessa 

är: Kommunikation, Symtomlindring, Multiprofessionellt samarbete och Anhörigstöd. Dessa 

ska tillsammans integreras för att bevara både anhörigas och patientens livskvalitet och hälsa. 

Utifrån de fyra hörnstenarna ska anhöriga betraktas som en helhet av fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella dimensioner (Strang, 2012a). Dessa dimensioner påverkar och 

sammanflätar varandra för att tillgodose anhörigas behov. Därför bör fokus ligga på alla fyra 

dimensionerna och inte på visa delar av dem. 

 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården 

Under de senaste decennierna har medellivslängden ökat i Sverige vilket har medfört att 

antalet patienter ökar och därmed behovet av vårdplatser. (Ternestedt & Nordberg, 2009). 

Sjuksköterskans kompetens har utvecklats med tiden och det finns mer evidensbaserad 

forskning som har lett till bättre kunskap och säkrare palliativ vård. Sjuksköterskan har till 

uppgift att kunna identifiera de resurser anhöriga och patienten har för att bedöma hälsorisker 

som kan påverka deras hälsa. De grundläggande områdena som sjuksköterskan ansvarar för 

inom den palliativa vården är att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007).  

I palliativ hemsjukvård utgör sjuksköterskan den största yrkesgruppen och har därför en 

betydande roll när det gäller stödet till anhöriga (Epiphaniou, Hamilton, Bridger, Robinson, 

Rob, Beynon, Higginson & Harding, 2012). Sjuksköterskan ska utgå från ett personcentrerat 

arbetssätt som ökar kunskapen om anhörigs nuvarande livssituation och behov. Insikt av 

anhörigas psykiska och fysiska livsituation möjliggör för sjuksköterskan att utföra en 

omvårdnadsplanering efter deras behov och vilja (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). 

Inom den palliativa vården är kommunikation grundläggande för att åstadkomma en 

optimal omvårdnad (Doorenbos, Given, Given, Wyatt, Gift, Rahbar & Jeon, 2007). Genom 

konstruktiva samtal mellan sjuksköterskan, anhöriga och patienten kan en trygg vårdrelation 

byggas upp i livets slutskede. Enligt Cowan (2014) och Kellehear, Mindruta-Stratan, Pogonet 

& Goreico (2012) är kommunikation, information och samarbete med vårdteamet viktigt för 
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att anhöriga och patient ska känna sig välinformerade om sjukdomen, uttrycka sina behov, 

och få det professionella stödet de har rätt till. Sjuksköterskans ansvarsområden är att ge stöd 

och information till anhöriga och patient. Det innebär att de är delaktig i vårdplanering och 

behandling, vilket leder till att de känner sig bekräftad när deras autonomi respekteras i alla 

beslut. Sjuksköterskan har också ansvar för att planera och utforma mötet mellan anhöriga 

och patient, hur bemötandet upplevs kan ha betydelse för den försatt vården. Bemötandet 

mellan anhöriga och patienten är av stor betydelse för välbefinnandet hos alla inblandade 

parter (Strang, 2012a). 

 

Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att anhöriga som informella vårdgivare är en växande grupp som 

har en betydande roll i vårdprocessen. Internationell och nationell forskning beskriver att det 

kan uppkomma påfrestande situationer och belastning under vårdandet. Studier visar att de 

omständigheter och ansvar som anhöriga genomgår påverkar deras dagliga liv samt att de har 

behov av stöd för att kunna hantera vardagen. Anhörigstöd är en av de fyra hörnstenarna som 

grundar sig på att ge stöd till anhöriga under palliativa skedet, för att de ska kunna hantera 

deras dagliga liv. Därför bör anhörigas behov av stöd undersökas och hur det påverkar dem. 

  

Syfte 

Syftet är att utifrån litteraturen beskriva anhörigas upplevelser av att vårda den sjuke i 

hemmet i livets slutskede.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I val av teoretiskt ansats har författarna valt att beskriva den palliativa vårdfilosofin (Strang, 

2012b). I resultatdiskussionen kommer den valda teoretiska ansatsen att användas, för att 

diskutera den mot resultatet. Författarna har även valt att använda sig av konsensus begreppet 

hälsa, då den är relevant för hur anhöriga upplever sin hälsa under tiden de vårdar patienten i 

hemmet. 

Begreppet hälsa definieras som något mer än frånvaro av sjukdom, det är en subjektiv 

upplevelse av välbefinnande (Willman, 2009). Att anhöriga upplever hälsa och välbefinnande 

när de vårdar den sjuke medför att de kan ge den bästa vården i livets slutskede. Författarna 

anser att de fyra hörnstenarna är relevanta och lämpliga för arbetets syfte, eftersom de 

underlättar för anhöriga att hantera den palliativa vården i hemmet.  
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Den palliativa vårdens fyra hörnstenar 

Kommunikation 

Kommunikation innebär att man för vidare information (Lyckander, 2013). Kommunikation 

båda kan vara verbal men också ickeverbal. Det behöver inte vara ömsesidigt utan kan vara 

enkelriktat och uttryckas genom gester, kroppsspråk, beröring, kroppshållning, tonläge och 

röster som fångas upp.  

Inom den palliativa verksamheten är kommunikation ett betydelsefullt redskap mellan 

sjuksköterskan och anhöriga (Friedrichsen, 2013). Samtalen inom den palliativa vården ska 

vara på en professionell nivå eftersom den består av många faktorer som känslor och 

relationer. Målet i kommunikationen är att få och ge information samt att ge ett känslomässigt 

stöd till anhöriga och till den svårt sjuke. Vårdpersonal som arbetar inom den palliativa 

vården har kännedom om hur betydelsefullt ett samtal är för anhöriga som psykologiskt stöd.  

De ord vårdpersonalen väljer har betydelse för hur anhöriga tar till sig den information/ 

budskap som berör deras hälsotillstånd. Eide & Eide (2009) menar att sjuksköterskan ska ha 

kunskap och förmåga att be anhöriga att berätta mer om sina tankar och den situation de 

befinner sig i utan att överreagera. Det kan leda till att anhöriga känner trygghet och kan dela 

med sig av sina tankar. Författarna menar att lyhördhet och att känna av anhörigas upplevelser 

skapar en stark grund i den verbala kommunikationen. Grundläggande för sjuksköterskan är 

att se till att det som anhöriga samtalar om är det centrala i mötet och det kan leda till trygghet 

och anhörigas självkänsla stärks (Friedrichsen, 2013). För att en bra vårdrelation ska byggas 

krävs det ömsesidigt förtroende och tillit så anhöriga känner av sjuksköterskans närvaro 

oavsett vad som kan uppkomma. Därför kan kraven vara höga på sjuksköterskornas 

kompetens då det är viktigt att de försöker tänka och känna ur anhörigas perspektiv, har ett 

kritiskt förhållningssätt och reflekterar övergenom att använda sina egna tolkningar.  Det är av 

betydelse att sjuksköterskan förstår vilken situation anhöriga befinner sig i vid denna 

tidpunkt.  

 

Symptomlindring 

Vid svår sjukdom i livets slutskede drabbas många patienter av svåra och multipla symtom 

som kan skapa oro och påverka anhöriga, både fysiskt och emotionellt (Karlsson, 2013). Den 

palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra lidande hos patient med kronisk och dödlig 

sjukdom. Det är väsentligt att identifiera de symptom som ger upphov till anhörigas oro och 

göra en tolkning av orsaken. När orsaken är identifierad ska vårdgivaren med sin kunskap och 
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erfarenhet implementera åtgärder för att lindra, därefter utvärdera uppkomsten av 

svåruthärdliga symptom genom att använda omvårdnadsprocessen.  

 

Multiprofessionellt samarbete 

Ett välorganiserat vårdteam är grunden för att uppnå ett optimalt resultat inom palliativ vård 

(Brülde, 2003). Teamet bör bestå av läkare, sjukgymnast, sjuksköterskor, undersköterskor, 

psykolog och i vissa fall sjukhuspräst.  Genom ett systematiskt arbete utformas patientens 

vårdplan och genom utvärdering av tidigare insatser kan optimal vård uppnås (Thorén, 2012). 

Vårdpersonalen är beroende av teamets färdigheter för att kunna skapa förutsättningar som 

tillgodoser anhöriga och patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Det är 

viktigt att ha ett kompetent arbetslag, där de kan dela erfarenheter och kunskap för att uppnå 

det gemensamma målet. Arbetslagen ska ha en kontinuitet inom det gemensamma 

helhetsansvaret för anhöriga och patienten i det palliativa skedet. Att ha en bra 

kommunikation och visa respekt för varandras uppgifter är grundläggande mellan de olika 

professionella arbetslagen för att uppnå en god palliativ vård (Strang, 2012b). Delaktighet och 

samhörighet behövs i arbetslaget inom den palliativa vården då det är ett krävande arbete. Om 

dessa aspekter saknas kan en låg teamkänsla upplevas och kvalitén i arbetet minska då 

arbetskollegerna kan uppfatta att sina utvalda arbetsroller är otillräckliga för att uppnå det 

redan fastställda målet.  

 

Anhörigstöd  

I den palliativa vården har anhöriga en betydande uppgift i samspelet med både patienten och 

vårdpersonalen (Dunér & Blomqvist, 2009). Anhörig ska erbjudas stöd för att underlätta 

hanteringen av deras dagliga tillvaro under sjukdomens långvarighet (Socialstyrelsen, 2013).  

Vårdpersonalen ska stödja och främja anhörigas hälsa under vårdtiden och efter dödsfallet. 

Att vara anhörig till en individ med obotlig sjukdom kan leda till livsstilsförändringar inom 

både det praktiska och sociala livet (Ek, 2013). Den nya livssituationen kan omvärdera 

anhörigas syn på livet och dess mening, då allt fokus enbart cirkulerar kring den sjukes 

välbefinnande. Det är grundläggande att anhöriga får tillräckligt med information genom 

samtalsstöd om vad som försiggår från början och under hela sjukdomsförloppet, då det 

underlättar för anhöriga att förbereda sin sorgeprocess.   
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Metod 

Författarna har valt att genomgående göra en litteraturöversikt med både kvalitativ och 

kvantitativ forskning. Litteraturöversikt innebär att skapa en överblick inom ett visst valt 

område och/eller problem, för att få en tolkning av vad som ska studeras (Friberg, 2012). 

Detta innebär att de valda forskningsresultaten samlas, analyseras och vägs samman på ett 

vetenskapligt vis. De antal valda studierna i litteraturöversikten var sju kvalitativa och två 

med mixad metod.  

 

Datainsamling  

Vid sökningen användes databaserna CINAHL Complete och PubMed. Databaserna valdes då 

de samlar lämpliga och relevanta data inom det vårdvetenskapliga området och besvarade 

studiens syfte. Utifrån syftet valdes sökord som kombinerades som både fritext och ämnesord 

och som översattes i Svensk MeSH: family, next of kin, Sweden, narrative, terminally ill 

patients, family relations, nursing care, home nursing, family nursing, palliative care, 

terminal care, experience, palliative och nursing home (Bilaga 1). Dessa kombinerades i olika 

konstellationer för att försöka hitta de studier som bäst besvarade syftet. Ett exempel på dessa 

kombinationer är nursing home, palliative care, family and Sweden. Vid sökningarna 

identifierades 64 vetenskapliga studier som valdes för att genomföra ett urval. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna bestod av forskning genomförd i Sverige. Exklusionskriterierna bestod 

av studier rörande barn, då författarna hade som syfte att belysa vuxna anhörigas upplevelser. 

Dessutom exkluderades studier där godkännande från etiska resonemang kring studier 

saknades. Med begreppet vuxna anhöriga menar författarna personer över 18 år. 

Vid urval av studier ska grunden för valen vara tydliga (Friberg, 2012). De utvalda 

studierna redovisas i bilaga 1, sökmatris. Totalt lästes 64 sammanfattningar, det resulterade i 

femton relevanta studier. Sex studier uppfyllde inte studiens inklusionskriterier och valdes 

därmed bort. Bland annat en studie som använde coping som ett central begrepp som 

genomsyrade hela artikeln. Totalt valdes nio studier ut där av sju med kvalitativ ansats och två 

med mixad metod.  

 

Analysmetod 

Det befintliga datamaterialet och dess innehåll har analyserats enligt Friberg (2012) 

analysmetod. Detta innebär att författarna började med att numrera och strukturera alla 
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studier, för att få en överblick av materialet. Författarna läste kritiskt studierna och granskade 

dem flera gånger och sedan diskuterades innehållet för att få en systematisk helhet.  Eftersom 

alla studier var skrivna på engelska var författarna noggranna i översättningen för att 

minimera eventuella fel tolkningar. Alla studierna lästes enskilt och färgkoder applicerades 

med färgpennor, för att identifiera likheter och skillnader av anhörigs upplevelser i olika 

situationer. Även design, urval och metod färgkodades. Därefter delades studierna i två högar, 

de som endast hade intervjuat deltagarna och de som hade använt sig av både intervjuer och 

enkäter. Författarna läste och diskuterade tillsammans det som hade färgkodats och skrev ner 

de markerade meningar som var relevanta till det valda syftet och delade in data i tre olika 

huvudkategorier som återkom flera gånger. Utifrån de likheter och skillnader valdes det ut 

vissa nyckelord som stöd i beskrivande texten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I litteraturöversikten har författarna varit uppmärksamma på de forskningsetiska 

övervägandena för att kunna använda artiklarna på ett värdigt och respektfullt sätt, det vill 

säga studierna har varit granskade och godkända av etisk kommitté.  

 Författarnas förförståelse av ämnet är att anhöriga genomgår en påfrestande situation, då 

de lägger sina egna behov åt sidan för att tillfredsställa den sjukes önskan. Författarna anser 

att anhöriga som har vårdgivarrollen kan ses som den gömda patienten, då deras behov av att 

få fysiskt och emotionellt stöd som t.ex. avlastning från de dagliga vårdsysslor oftast glöms 

bort eller ignoreras då allt fokus ligger kring den sjuke.  

Författarna är medvetna om att deras egen förförståelse kan spegla arbetet och riskera att 

spegla både sökord och urval av vetenskapliga studier.  

 

Resultat 

Resultatet delades in i tre huvudkategorier vilka beskriver anhörigas upplevelser av att vårda 

patienten i hemmet i livets slutskede. Huvudkategorierna är; Anhörigs upplevelse i vårdandet, 

strategier att hantera vårdandet och sjuksköterskans hjälpinsatser i vårdandet. 

Huvudkategorin upplevelse i vårdandet delas in i fem subkategorier. Allt detta för att kunna 

framföra resultatet på ett tydligare sätt. 
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Anhörigs upplevelser i vårdandet 

Under denna huvudkategori framförs anhörigas beskrivning av de påfrestande upplevelser 

som uppstår redan vid beskedet av sjukdomsdiagnosen och ända fram till den sjukes död.  

 

Rollförändring 

När anhöriga vårdade upplevde de en omedveten rollförändring (Dahlborg, Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; Broback & Berterö, 2003; Holm, 

Heriksson, Carlander, Wengström & Öhlen, 2014), rollförändring beskrev anhöriga som en 

krävande situation som påverkade dem både fysiskt och psykiskt. Rollförändringen, beskrevs 

av anhöriga som en upplevelse av att lämna sin ursprungliga karaktär och hamna i en okänd 

roll. Upplevelse medförde en inre och yttre personlighetsförändring. Förändringen medförde 

att anhöriga upplevde sig övergivna med för mycket ansvar över den sjukes omvårdnad, en 

konstant oro, känsla av maktlöshet och förtvivlan att deras egna resurser var otillräckliga om 

något skulle inträffa den döende (Milberg, Strang & Jakobsson, 2004; Munck, Fridlund & 

Mårtensson, 2008). I två av studierna beskrev anhöriga att de upplevde rastlöshet som oftast 

ledde till aggression mot andra familjemedlemmar, de hade även våldsamma tankar mot den 

sjuke vilka de aldrig visade. Anhöriga upplevde känslor av otillräcklighet och frustration över 

att inte räcka till, dessa känslor beskrev anhöriga som maktlöshet. Anhöriga beskrev att 

rollförändringen förvandlade deras nya vardagsliv till en komplex och krävande situation, där 

de kände sig tvungna att vara en informell vårdare för att kunna uppfylla den sjukes önskan 

om att vårdas i sin hemmiljö. Flera deltagare menade att de kunde bevisa sin kärlek genom att 

vårda patienten (Broback et al., 2003; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 

2010; Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007). Anhöriga kunde på så sätt uttrycka 

hur mycket patient betydde för dem.  

 

Belastning 

Det framkom i fyra av studierna att anhöriga upplevde en känsla av belastning under tiden de 

vårdade patienten i hemmet (Carlander et al., 2010; Wennman-Larsen et al., 2002; Broback et 

al., 2003; Holm et al., 2014). Situationen anhöriga befann sig i var krävande och de upplevde 

att allt fokus låg kring den sjukes hälsotillstånd. Detta ledde till att anhöriga la sina behov åt 

sidan och deras eget utrymme minskade i tillvaron. Upplevelsen av att inte känna igen sig 

själva under vissa situationer utmanade deras självbild och självkänsla. Samtliga upplevde det 

som en utmaning och svårt att hitta en balans mellan egna och patients behov vilket ledde till 

ångest, oro och stress. Den konstanta oron och känslan av otillräcklighet beskrev några av 
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dem intervjuade som en kontinuerlig förändring från ett normalt liv till att vara informell 

vårdare.  

 

Stöd och information 

De flesta deltagarna upplevde att det fanns brist på kommunikation, stöd och information från 

vårdteamet (Carlander et al., 2010; Wennman-Larsen et al., 2002; Broback et al., 2003; Holm 

et al., 2014; Milberg et al., 2004; Munck et al., 2008; Brännström et al., 2007). De upplevde 

sig inte delaktiga i patientens vård då vårdteamet inte frågade om deras åsikt om patientens 

vård. Anhöriga beskrev att de hade behov av utbildning och information från vårdteamet för 

att kunna utföra vissa uppgifter av vårdarbetet när vårdpersonalen inte befann sig på plats, till 

exempel såromläggning, medicinering, förflyttning och injektioner. De flesta anhöriga 

upplevde att deras åsikt och delaktighet var en grundläggande pelare för den sjukes 

omvårdnad och att vårdteamet bör ta hänsyn till deras åsikter och inkludera dem för att 

tillgodose patientens behov. Några av deltagarna beskrev att när de iakttog hur vårdteamet tog 

hand om den sjuke upplevde de en känsla av otillräcklighet och maktlöshet genom att se sin 

kära i detta tillstånd, utan att kunna bistå med något annat än sin närvaro och kärlek. Det 

framkom även i två studier att anhöriga upplevde tillfredställelse av att kunna finna stöd hos 

palliativa vårdteamet. Anhöriga beskrev att stödet hjälpte dem att finna trygghet i tillvaron. 

 

Ensamhet och isolering 

Under vårdtiden anhöriga upplevde ensamhet, ångest, depression, aptitlöshet, huvudvärk, 

trötthet och utmattning (Dahlborg et al., 2013; Wennman-Larsen et al., 2002; Broback et al., 

2003; Carlander et al., 2010; Brännström et al., 2007; Holm et al., 2014; Milberg et al., 2004; 

Munck et al., 2008). Anhöriga uttryckte att de hade behov av egen tid för att samla kraft och 

orka vara vårdgivare och ge stöd. De kände sig fängslade och vågade inte lämna hemmet ifall 

något skulle hända den sjuke medan de var borta. Det ledde till isolering från det sociala 

umgänget och känslan att ha förlorat sin frihet då deras fysiska och psykiska närvaro hela 

tiden behövdes i hemmet. De gånger anhöriga fick avlastning från det palliativa vårdteamet 

eller vänner upplevde de skuldkänslor av att finna glädje samt att ha lämnat patienten. 

 

Hemmiljön 

Anhöriga upplevde hemmet som den optimala vårdmiljön, en positiv atmosfär med känslor av 

hopp där den sjuke kunde bevara sin identitet och sin autonomi (Dahlborg et al., 2013; 

Wennman-Larsen et al., 2002; Broback et al., 2003; Carlander et al., 2010; Brännström et al., 
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2007). Anhöriga beskrev också att det var en självklarhet att patienten skulle vårdas hemma 

då det var deras hem och önskan. Samtliga anhöriga såg en fördel med att den sjuke vårdades 

i sin hemmiljö då de undvek den långa distansen till sjukhuset. Många anhöriga upplevde en 

närhet till den sjuke genom att få tillbringa mer tid tillsammans och kunna återuppta gamla 

minnen. I tre studier upplevde anhöriga att deras hemmiljö omvandlades till en 

sjukhusliknande miljö. De upplevde att det palliativa vårdteamet gjorde intrång i deras 

vardagsliv samt att vårdutrustningen tog över den befintliga hemmiljön. Några deltagare 

upplevde att deras vardagliga frihet begränsades till en viss mån. Känslan av att ha 

främmande människor i sitt hem ledde till att de upplevde obehag, stress och kände sig som 

en utomstående.  

 

Anhörigs strategier att hantera vårdandet 

När anhöriga tar huvudansvaret för vårdandet av patienten ställer detta höga krav på deras 

fysiska, känslomässiga och ekonomiska aspekter (Dahlborg et al., 2013; Wennman-Larsen et 

al., 2002; Broback et al., 2003; Carlander et al., 2010; Brännström et al., 2007; Holm et al., 

2014). I resultatet framkom det att anhöriga använder sig av olika strategier för att hantera 

sina upplevelser som uppkommer under vårdtiden. 

Flera av de anhöriga som blev intervjuade behöll sina jobb för att kunna samla på sig 

krafter och ork för att fortsätta med sin vårdgivarroll i hemmet (Dahlborg et al., 2013; 

Wennman-Larsen et al., 2002; Broback et al., 2003; Carlander et al., 2010; Brännström et al., 

2007; Holm et al., 2014). De flesta anhöriga hanterade belastningen genom att söka praktiskt 

och känslomässigt stöd hos en vän eller familjemedlem för att prata ut och avlasta tyngden. 

Många anhöriga beskrev att de hanterade oro, stress, frustration och ilska genom att låsa in 

sig i källaren eller hitta på en ursäkt för att inte förmedla sina känslor till patienten. Vissa 

anhöriga använde sig även av andra sätt såsom distraherande aktiviteter och en inre känsla av 

säkerhet. Deltagarna upplevde även att de var tvungna att lära sig nya rutiner i omvårdnaden 

av den sjuke samt lära sig använda vårdutrustningen. I studierna beskrev anhöriga hur de 

försökte bevara de gamla dagliga rutinerna så länge det gick. Anhöriga hanterade detta genom 

att tillsammans med patienten försöka leva ett så normalt liv som möjligt. I studien av Holm 

et al. (2014) beskrivs det att anhöriga hittar ro i sin religiösa tro för att finna en mening i 

situationen och kunna hantera de oroväckande upplevelser.  
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Sjuksköterskans hjälpinsatser i vårdandet 

I fyra studier upplevde anhöriga en trygghetskänsla av att kunna erhålla vårdpersonalens 

vårdinsatser dygnet runt (Dahlborg et al., 2013; Wennman-Larsen et al., 2002; Broback et al., 

2003; Brännström et al., 2007). Anhöriga beskrev att de genom en bra dialog och delaktighet 

kunde bygga upp ett förtroende till de implementerade vårdinsatserna. Kommunikation och 

samtalsstöd betonade anhöriga som en grundläggande del av de hjälpinsatser som 

sjuksköterskan erbjöd. Att få avlastning och dela med ansvaret med det palliativa vårdteamet 

upplevde anhöriga som något positivt och bidrog till att de kunde få hjälp att återhämta sig. 

De flesta anhöriga som intervjuades upplevde trygghet och tillit när de fick en kontinuerlig 

återkoppling om den sjukes hälsotillstånd. De framkom även att anhöriga upplevde frihet när 

den sjuke fick bra vård och kunde fortsätta leva ett värdigt liv. 

En del av de anhöriga som intervjuades upplevde hjälplöshet och maktlöshet när de inte 

fick tillräckligt med information, stöd och förberedelse från sjuksköterskan (Holm et al., 

2014; Wennman-Larsen et al., 2002; Brännström et al., 2007). Anhöriga upplevde att de 

önskade mer tillgång till palliativ kompetens och stödpersonal som var individuellt fokuserad. 

De beskrev även att den huvudansvariga sjuksköterskan inte kunde tillgodose deras och 

patientens behov av stöd samt att sjuksköterskan inte hade tagit sig tid för att förklara steg för 

steg vad som skulle kunna hända vid livets slutskede och förberedda dem inför döden. 

Anhöriga upplevde att en god relation med vårdteamet var en fördel, vilket gav dem en 

känsla av stöd och tillit i vårdandet och underlättade för dem att ta sig igenom 

sjukdomsprocessen. 

 

Diskussion 

Litteraturöversiktens metod och resultat diskuteras av författarna i diskussionen. I 

metoddiskussionen diskuteras de svårigheter och styrkor som har framkommit och i 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån andra vetenskapliga studier samt den 

teoretiska utgångspunkten. 

 

Metoddiskussionde fyar dimensionerna av palliativ vård  

En svårighet med sökningen var inklutionskriterien som bestod av enbart svenska studier. 

Begränsningen ledde till att ett fåtal studier genomförda i Sverige framkom men sökningen 

gynnade resultatens innehåll, då författarna kunde få en inblick i den svenska vården. En 

annan svårighet som uppstod var valet av studier som endast beskrev vårdande i hemmiljö. 
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Det medförde en viss svårighet i sökandet, då de flesta studier beskrev den palliativa vården i 

äldreboende och andra vårdenheter.  

Valet av den palliativa vårdfilosofin som teoretisk referensram har varit lämplig, då den 

har belyst de fyra dimensionerna i palliativ vård som ska erbjuda stöd båda till anhöriga och 

patient.  

Alla valda studier var skrivna på engelska och kan ha resulterat en viss feltolkning då 

meningsbyggnaden kan bli fel utifrån författarnas översättning. Dock har båda författarna 

strävat efter att undvika fel översättning då det påverkar studiens trovärdighet. Samtliga 

engelska texter har lästs flera gånger av båda författarna och svåra ord har slagits upp i flera 

olika lexikon för att säkerställa en sådan noggrann översättning som möjligt. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet presenteras de tre huvudteman som beskriver anhörigas upplevelse av att vårda i 

hemmet. Dessa huvudteman kopplar författarna till den valda teoretiska referensramen, då den 

palliativa vårdfilosofin har sin grund i att främja hälsa, ge stöd, bevara välbefinnande och ge 

livskvalitet till både den sjuke och anhöriga vid livets slutskede.  

 Det som framkom mest i det första huvudtemat anhörigas upplevelse i vårdandet var 

anhörigas upplevelser av brist på stöd från det multiprofessionella vårdteamet, de sökte 

istället stöd från vänner och släktingar. Stödinsatser som anhöriga beskrev ha mest behov av 

var avlastning, utbildning och information om den sjukes tillstånd. Henriksson (2012) skriver 

att stöd och avlastning ska erbjudas till anhöriga som utför både känslomässigt och fysiskt 

krävande vårdinsatser. Stödprogrammet kan öka anhörigas känsla av samhörighet inom den 

palliativa vården, då de får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situationer. Med 

hjälp från palliativa vårdenheter och multiprofessionella team ska sjuksköterskan kunna ge 

utbildning och information till anhöriga. Detta så anhöriga kan skapa en känsla av trygghet 

och säkerhet samt få avlastning som främjar både deras och patientens hälsa. Denna situation 

utsätter sjuksköterskan för en utmaning att se anhörigas behov och ge det adekvata stödet som 

behövs. Andershed och Stoltz (2013) beskriver att sjuksköterskan inom palliativ vård ska 

erbjuda anhörigstöd, då detta är en grundläggande hörnsten till de informella vårdgivarna. Det 

är av vikt inom den palliativa vården att sjuksköterskan ska kunna stödja anhöriga utifrån 

deras individuella behov.  

Anhöriga upplevde ångest och oro över att se sin sjuke patient lida och drabbas av 

plågsamma symptom samt att inte ha kunskap om sjukdomsförloppet. Upplevelsen av att inte 

ha stöd och leva i den okända tillvaron ledde anhöriga till isolering och en känsla av att inte 
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våga lämna den sjuke. Henriksson (2012) beskriver att sjuksköterskans kontinuerliga 

stödinsatser kan undvika att anhöriga upplever isolering, maktlöshet och frustration när de 

hanterar symptom och påfrestande situationer i vårdandet. Författarna anser även att det är 

sjuksköterskans och palliativa verksamhetens ansvar att observera och åtgärda förändringar, 

samt förebygga, behandla eller lindra symptom. Strang (2012b) och Carlsson (2010) beskriver 

att hörnstenen symptomlindring och sjuksköterskans insatser ska förebygga och lindra 

patientens symptom som kan uppstå under den palliativa vårdtiden. Samt ge stöd och 

underlätta påfrestande situationer som anhöriga kan uppleva av att se sin kära lida, då smärta 

och andra symptom kan påverka anhörigs och patientens trygghet och hälsa. 

I det andra huvudtemat anhörigas strategier att hantera vårdandet beskrivs det att 

anhöriga hade för mycket ansvar, förväntningar och krav från omgivningen över den sjukes 

omvårdnad och att stödinsatserna inte var tillräckliga för att uppleva avlastning. Carlsson 

(2010) finner att sjuksköterskans stödinsatser och strategier behövs för att anhöriga ska orka 

med de fysiska och psykiska belastningarna som uppkommer under vårdandet. När anhöriga 

inte erbjöds det stöd de hade behov av påverkade det hur de vårdade sin patient, vilket 

resulterade i att de upplevde maktlöshet, hjälplöshet och ohälsa. Strang (2012b) belyser att 

sjuksköterskan genom att erbjuda praktisk och/eller känslomässigt stöd till anhöriga skapas en 

trygghet för anhöriga att hantera olika situationer under den palliativa slutfasen. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att sjuksköterskan ska vara lyhörd och se anhöriga utifrån 

ett holistiskt synsätt, för att uppmärksamma vad anhöriga upplever och vilka stödinsatser de 

har behov av. Författarna anser att bekräftelse är nyckelordet för att anhöriga ska uppleva att 

de blir stöttade och sedda av sjuksköterskan då denna bekräftelse skapar trygghet och 

välbefinnande hos anhöriga, vilket både gynnar deras hälsa och främjar dem från ohälsa.  

I det tredje huvudtemat sjuksköterskans hjälpinsatser i vårdandet upplevde majoriteten av 

anhöriga brister på kommunikation från det professionella vårdteamet som ledde till en 

upplevelse av ensamhet, hjälplöshet och maktlöshet. Författarna ser i resultatet att 

kommunikation och information är grundläggande hjälpinsatser till en god omvårdnad, där 

palliativa verksamheten och sjuksköterskan kan med tydlig information och en god 

vårdrelation ge bekräftelse till anhöriga. Socialstyrelsen (2013) benämner kommunikation 

som en av de fyra hörnstenarna som ska ge patienten och anhöriga livskvalitet i palliativ vård. 

Även att kontinuerlig återkoppling och bra kommunikation bidrar till en god omvårdnad 

(Kellehear et al. 2012). Sjuksköterskan har som ansvar att bemöta och stödja anhörigas hälsa 

och integritet genom en god dialog. Eide & Eide (2009) beskriver att sjuksköterskan har en 
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betydande roll i förmedling av kontinuerlig information, då anhörigas känslor av hjälplöshet 

och maktlöshet minskar samt känslan av delaktighet och tillit ökar.  

Ytterligare en brist på kommunikation som visades i resultatet var att anhöriga upplevde 

tidsbrist i mötet med vårdteamet. Författarna ser tidsbristen som en orsak till att 

vårdpersonalen inte hade kännedom om hur anhöriga upplevde situationen. Det är av vikt att 

sjuksköterskan tar sig tid i mötet och synliggör de anhörigas känslor och tankar kring den 

sjukes hälsosituation. De fyra hörnstenarna beskriver att sjuksköterskans samarbete med det 

palliativa vårdteamet är grundläggande för att anhöriga ska uppleva bekräftelse av att deras 

behov och känslor har blivit tagna på allvar (Strang, 2012a). Författarna finner att ett 

kompetent vårdteam kännetecknas genom att ha en bra planering, samvaro och respekt för 

både anhöriga och patienten. Kommunikation är lika grundläggande mellan vårdteamet som 

mellan anhöriga och vårdpersonal.  Eide & Eide (2009) belyser att kommunikation är grunden 

till en bra dialog i arbetslaget, saknas detta kan kvalitén i vårdarbetet minskas.  

 

Kliniska implikationer  

Sjuksköterskan behöver utveckla förståelsen för anhörigas tillvaro som vårdare i hemmet för 

att bättre kunna bemöta och hantera deras behov av stöd. Den anhöriges behov ska ses som en 

given utgångspunkt i palliativa vården.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

De tankar och förslag som växte fram utifrån det som saknades i litteraturöversiktens resultat, 

var kulturen och religionens betydelse i anhörigas tillvaro när de vårdar den sjuke. Författarna 

anser att detta forskningsområde skulle vara av stor betydelse för hur sjuksköterskan kan 

bemöta och hantera olika vårdsituationer och anhöriga inom dagens mångkulturella palliativa 

vård i Sverige.  

 

Slutsats  

I resultatet framkom det att många anhöriga upplevde situationer som var både fysiskt och 

psykiskt krävande. Detta berörde dem på en känslomässig plan då de upplevde frustration och 

hjälplöshet av att inte kunna göra mer för den sjuke. Vidare framkom det i resultatet att 

anhöriga upplevde brister i olika områden, såsom i kommunikation, avlastning, stöd och 

information. Därför anser vi att det är grundläggande att palliativa vårdenheter och 

multiprofessionella teamet ska ge sjuksköterskor det professionella stöd som behövs inom den 

palliativa vården, så anhöriga kan få den hjälp de har behov av. Som slutsats anser vi att det är 
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palliativa vårdenheternas och sjuksköterskans ansvar att ge anhöriga tydlig information om 

hur vården skall bedrivas samt främja deras hälsa och behov, så de inte förblir glömda i livets 

slut skede. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Pubmed Nursing home, palliative care,  families, 

Sweden 

28 2000-2015, English, all 

ages 

28 6 1 

Pubmed In home, nursing care, palliative and 

Sweden 

4 2000-2015, English, all 

ages 

4 4 1 

CINAHL 

Complete 

Family, home nursing, terminal care and 

Sweden 

5 2000-2015, English, 

peer reviewed, referens 

available 

5 4 2 

CINAHL 

Complete 

Family, family relations, family nursing, 

home nursing, terminal care, palliative 

care and terminally ill patients 

3 2000-2015, English, 

peer reviewed 

3 3 1 

CINAHL 

Complete 

Experience, family, palliative, home and 

Sweden 

11 2000-2015, English, 

peer reviewed 

11 3 1 

CINAHL 

Complete 

Narrative, family, palliative care, home 

and Sweden 

6 2000-2015, English, 

peer reviewed 

6 4 2 

CINAHL 

Complete 

Next of kin, palliative care, home and 

Sweden 

7 2000-2015, English, 

peer reviewed 

7 3 2 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Elisabeth 

Dahlborg 

Lyckhage, 

Berit 

Lindahl 

 

Living in Liminality—

Being Simultaneously 

Visible and Invisible: 

Caregivers’ Narratives 

of Palliative Care. 

2013 

 

Sverige 

 

Journal of 

Social Work in 

End-of-Life & 

Palliative Care 

Att beskriva och tolka 

innebörden av att vara 

den primära vårdgivaren 

av en nära som är obotlig 

sjuk. 

Metod: 

Kvalitativ.  

Urval: 

6 deltagare.  

Datainsamling: 

bandinspelade intervjuer 

med öppna och slutna 

frågor som varade 50-75 

minuter, 6-10 månader 

efter patients död. 

Analys: 
Narrativ analys. 

Anhöriga påverkades av både bra 

och dåliga upplevelser av att vårda 

den sjuke hemma. 

 De beskrev att hemmet gav värde 

och hälsa för den sjuke. Att ha stöd 

från familj, vänner och vårdpersonal 

gav trygghet. I förhållande till sig 

själv uppkom det existentiell 

ensamhet. Sjukhuset upplevs som 

den goda illusionen i vårdandet. Att 

vårda patients sjuka kroppen 

upplevdes som att ta över mer 

ansvar och det upplevdes att man 

befann sig i en rollförändring. 

 

Ida 

Carlander, 

Eva 

Sahlberg-

Blom, Ingrid 

Hellström 

and Britt-

Marie 

Ternestedt 

The modified self: 

family caregivers’ 

experiences of caring 

for a dying family 

member at home. 

2010 

 

Sverige 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Att undersöka situationer 

i det dagliga livet som 

utmanar vårdgivarens 

självbild när den vårdar 

en döende 

familjemedlem hemma. 

 

Metod: 

Kvalitativ  

Urval:  

10 anhöriga deltog, 

åldersgrupp 36-71 år, 

Datainsamling: 
6-12 månader efter patients 

död, bandinspelade 

intervjuer som varade 60-

90 minuter,  

Analys: 

Narrativ analys. 

Anhörigs förändrade självbild 

påverkades av situationer som var 

anslutna till upplevelser som 

"förbjudna tankar", intimitet och 

minskande personliga utrymme. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Berit Munck, 

Bengt 

Fridlund, Jan 

Mårtensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Next-of-kin caregivers 

in palliative home care 

– from control to loss 

of control. 

2008 

 

Sverige 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att beskriva situationer 

som påverkar anhörigs 

förmåga att hantera den 

palliativa vården i 

hemmet. 

Metod: 

Mixad metod 

Urval:  

9 deltagare, åldersgrupp 

51-79 år. 

Datainsamling: 

Bandinspelade 

semistrukturerade 

intervjuer med fem öppna 

och slutna frågor samt 

enkät, 3-18 månader efter 

patients död. 

Analys: 

Innehållsanalys. 

Som resultat uppkom det två 

huvudområden (1)att upprätthålla 

kontroll och (2)att förlora kontroll. 

Anhöriga vårdgivare ville behålla 

kontrollen över sina liv genom att 

vara kontinuerligt tillgänglig 24 

timmar om dygnet och genom att 

stödja och ta fullständigt ansvar för 

hela patientens behov. De förlorade 

denna kontroll när professionell 

assistans saknades och de beskrev 

känslor av otillräcklighet när deras 

fysiska energi eller tid var 

otillräcklig. De kände sig oförmögna 

när patientens fysiska eller psykiska 

personlighet förvandlades eller när 

allvarliga symptom utvecklades och 

de inte kunde kontrollera dem. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Agneta 

Wennman-

Larsen, 

Carol 

Tishelman 

 

Advanced home care 

for cancer patients at 

the end of life: a 

qualitative study of 

hopes and 

expectations of family 

caregivers. 

2002 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att prospektivt 

undersöka hur 

anhörigvårdgivare 

resonera om deras 

förväntningar på att ge 

vård vid livets slut för 

anhöriga med cancer, 

inskrivna i palliativ 

Hemvård enheter. 

Metod: 

Kvalitativ 

Urval:  

17 anhöriga valdes men 

enbart 11 deltog, 

åldersgrupp 55-84 år, 4 

män och 7 kvinnor. 

Anhöriga till patienter som 

inte har mer än 6 månaders 

överlevnad. 

Datainsamling: 

bandinspelade 

ostrukturerade intervjuer 

Analys: 

Narrativ analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhöriga beskrev sig själva som 

huvudansvariga i omvårdnaden av 

den sjuke. Samt visade sig att 

anhöriga undrade över sin egen 

livssituation särskilt i förhållande 

efter den sjukes död men även 

förväntade sig att få det stöd de 

behövde i efterhand. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 (30) 
 

 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Anna 

Milberg, 

Peter Strang 

Protection against 

perceptions of 

powerlessness and 

helplessness during 

palliative care: The 

family members’ 

perspective. 

2011 

 

Sverige 

 

Palliative and 

Supportive 

Care  

Att beskriva aspekter 

som upplevs som ett 

skydd mot maktlöshet 

och/eller hjälplöshet 

under avancerad palliativ 

hemsjukvård eller som en 

hjälp när man hantera 

sådana uppfattningar. 

Metod: 

Kvalitativ 

Urval:  

Två huvudgrupper: (1) 99 

deltagare som var anhöriga 

till patienter under den 

palliativa fasen och (2) 134 

deltagare som var anhöriga 

till patienter som har dött 

för 3-9 månader sedan.  

Datainsamling: 

Bandinspelade intervju 

samt enkät med öppna och 

slutna frågor. 

Analys: 

Narrativ analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som anhöriga upplevde som 

skydd mot maktlöshet och 

hjälplöshet var när patients tillstånd 

var stabil, när hen klarade sig bra, 

genom ett förtroendefullt förhållande 

med hen, via praktiskt och 

känslomässigt stöd från familj och 

vänner, ha tillgång till palliativ 

kompetens och stödpersonal som var 

både individuellt fokuserad och 

kooperativ. Andra aspekter som 

hade hjälpt eller skyddade 

familjemedlemmar mot maktlöshet 

och hjälplöshet var en tro att de hade 

sin egen tillförlitliga kunskap att 

kunna hantera den svåra situationen, 

prata med någon, göra gott för 

patienten, distraherande aktiviteter, 

acceptans, mening och hopp, och en 

inre känsla av säkerhet. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Broback G, 

Berterö C. 

How next of kin 

experience palliative 

care of relatives at 

home 

 

2003 

 

Sverige 

 

European 

Journal of 

Cancer Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera och 

beskriva anhörigs 

upplevelser av palliativ 

vård i hemmet 

Metod: 

Kvalitativ 

Urval:  

10 deltagare enbart 6 

deltog, 4 kvinnor och 2 

män. Åldersgrupp 52-80år. 

Haft palliativ vård mer än 2 

veckor. 

Datainsamling: 

Bandinspelade intervjuer 

som varade mellan 25-60 

minuter.  

Analys: 

Fenomenologisk analys 

metod. 

Anhörig upplevde en känsla av 

otillräcklighet när de vårdade sin 

patient, då de identifierade brist av 

stöd och information från 

vårdteamet.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Margareta 

Brännström, 

Inger 

Ekman, Kurt 

Boman, 

Gunilla 

Strandberg 

Being a close relative 

of a person with 

severe, chronic heart 

failure in palliative 

advanced home care – 

a comfort but also a 

strain. 

2007 

 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Att belysa innebörden 

med att vara en nära 

släkting till en person 

med svår hjärtsvik som 

genomgår ASIH. 

Metod: 

Kvalitativ 

Urval:  

4 deltagare enbart 3 deltog, 

åldersgrupp 50-75 år. 

Anhöriga till patienter som 

haft palliativ vård mellan 3 

månader till 2 års tid. 

Datainsamling: 

Bandinspelade intervjuer 

mellan juni 2002 och 

oktober 2003. Sammanlagt 

genomfördes 4 timmars 

intervju. 

Analys: 

Narrativ analys 

Anhöriga upplevde både lättnad och 

belastning av att finnas 24 timmar 

om dagen för den sjuke. De 
upplevde lättnad att dela bördan och 

ansvaret med ASIH teamet. De 

upplevde som belastning att vara 

ständigt orolig och redo att komma 

till undsättning för att bevara den 

sjukes liv, samt att vara trött och 

alltid redo att ställa up och kämpa 

med att bevara det dagliga livet så 

normalt som möjligt. 

 

Maja Holm, 

Anette 

Heriksson, 

Ida 

carlander, 

Yvonne 

Wengström, 

Joakim 

Öhlen 

Preparing for family 

caregiving in 

specialized 

palliative home care: 

An ongoing process 

2014 

 

Sverige 

 

Palliative and 

Supportive 

Care 

Att utforska 

anhörigvårdgivarens 

egen upplevelse att 

förbereda sig inför 

omvårdnad inom den 

specialiserad palliativa 

vården i hemmet. 

Metod: 

Kvalitativ. 

Urval: 

14 deltagare enbart 12 

deltog. Alla deltagare var 

över18 år.  

Datainsamling: 

Bandinspelade intervjuer 

med öppna och slutna 

frågor som varade mellan 

40-120 minuter. 

Analys: 

Narrativ analys. 

Förberedelsen inför omvårdnaden 

upplevde anhörig som en pågående 

process, snarare än något gjort i 

förväg. Processen illustrerades 

genom tre delprocesser: 

(1)medvetenhet, att inse allvaret i 

situationen, (2)anpassning, att kunna 

hantera en utmanande situation och 

(3)förutse, att kunna planera inför 

den oundvikliga förlusten. 
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Anna 

Milberg, 

Peter Strang, 

Maria 

Jakobsson 

 

Next of kin´s 

experience of 

powerlessness and 

helplessness in 

palliative home care 

 

2004 

 

Sverige 

 

Support care 

cancer 

Att beskriva vad som 

kännetecknar 

upplevelser och 

innebörden för anhöriga 

av cancerpatienter i 

avancerad palliativ 

hemsjukvård. 

Metod: 

Mixad metod. 

Urval: 

233 anhöriga deltog. 

Anhöriga till patienter 3-

9 månader efter dödsfall  

Datainsamling: 

Bandinspelade intervjuer 

med öppna och slutna 

frågor samt enkät med 

öppna och slutna frågor. 

Analys: 

Narrativ analys. 

Anhöriga upplevde maktlöshet och 

hjälplöshet under tiden de vårdade 

sin patient. Dessa upplevelser 

framkom när de ansåg hur mycket 

den sjuke led och när de upplevde en 

känsla av otillräcklighet. 
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