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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskans arbetsuppgifter i den palliativa vården är att 

förebygga och behandla symtom hos patienter och även att kunna stötta anhöriga. 

Anhöriga har en viktig roll att stötta patienten i den palliativa vården. Därför är det 

viktigt att belysa anhörigas upplevelser av att medverka i palliativ vård.  

Syfte: Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av att medverka i den palliativa 

vården av en familjemedlem. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 16 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Det identifierades tre huvudkategorier: Känslor hos de anhöriga, 

Påverkade relationer och kommunikation samt Påverkan på den anhöriges liv. Att 

medverka i den palliativa vården kunde ge de anhöriga blandade känslor. Negativt 

laddade känslor i form av maktlöshet och skuldkänslor kunde förekomma, men 

också positivt laddade känslor till exempel att de upptäckte sin egen styrka och att 

få ge tillbaka något till familjemedlemmen. Relationerna med familjemedlemmen 

och andra människor förändrades, vissa upplevde att relationen blev bättre medan 

andra upplevde att det blev sämre. Kommunikation var en viktig faktor för att den 

palliativa vården skulle bli bra. 

Slutsats: Det är viktigt att vårdpersonal är medveten om känslor som kan uppstå 

hos en anhörig som medverkar i palliativvård samt att anpassa sin kommunikation 

och vara observant på vilka behov den anhörige har. 

Nyckelord: Anhöriga, Litteraturöversikt, Medverkan, Palliativ vård, 

Personcentrerad vård, Upplevelser.   



 

Abstract 

Background: The nurse's job assignments in the palliative care are partly to 

prevent and treat symptoms in patients, but also to support relatives. Relatives 

have an important role in the palliative care to support the patient. Therefore, it is 

important to illuminate the relatives’ experiences of participating in palliative care. 

Aim: The aim was to illuminate relatives’ experiences to be involved in palliative 

care.  

Method: A literature review based on 16 scientific articles.  

Results: Three main categories were identified: Relatives’ feelings, Affected 

relationships and communication and Impact on the relatives’ life. To participate 

in the palliative care of a family member could give the relatives mixed feelings. 

Negative feelings in the form of powerlessness and guilt could occur, while 

positive feelings could be that they discovered their own strength and that they 

were able to give something back to the family member. Relationships with family 

members and other people changed, some people felt that it was to the better while 

others felt that it was for the worse. Communication was an important factor for 

the care to be good.  

Conclusion: It is important for healthcare professionals to be aware of feelings 

that may occur for a relative who participates in the palliative care. Healthcare 

professionals need to adjust their communication and be observant of the needs of 

the relative. 

Keywords:  Experiences, Involved, Literature review, Palliative care, Person-

centered care, Relatives. 
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1. INLEDNING 

Utvecklingen av den palliativa vården har gjort att anhöriga medverkar i allt större 

utsträckning. Författarna till detta examensarbete har under sin utbildning till 

legitimerad sjuksköterska mött patienter och dess anhöriga under olika faser i den 

palliativa vården. I dessa möten uppmärksammades att patienten, av naturliga skäl, 

alltid är i fokus och får sina behov tillgodosedda samt att anhöriga till viss del 

hamnar i skymundan. Detta har skapat ett intresse och en nyfikenhet för ämnet om 

vilka upplevelser anhöriga som medverkar i palliativ vård har. Resultatet i detta 

examensarbete förväntas ge en inblick och en ökad förståelse för vilka upplevelser 

anhöriga har som medverkar i den palliativa vården av en familjemedlem vilket 

kommer att vara av värde i vår kommande yrkesroll. 

 

2. BAKGRUND 

 

2.1 Palliativ vård 

Begreppet palliativ vård kan definieras som sjukvård med syftet att främja 

livskvalitet och lindra lidande hos patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada. Palliativ vård innefattar också att upptäcka fysiska, psykosociala och 

andliga problem i ett tidigt skede och behandla dem. Anhöriga ska erbjudas stöd 

under hela processen, både under vårdtiden och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 

2013; World Health Organization [WHO], u.å). 

 

Socialstyrelsen (2013) utvecklar definitionen med att förklara palliativ vård utifrån 

fyra hörnstenar. Dessa hörnstenar består av symtomlindring, samarbete, 

kommunikation och professionell relation samt stöd till de anhöriga. Fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella problem ska symtomlindras utan att inkräkta på 

patientens autonomi och integritet. Samarbetet ska utföras i ett mångprofessionellt 

arbetsteam. En professionell relation ska hållas med hjälp av en god 

kommunikation inom arbetsteamet och med patient och anhöriga. Syftet med god 

kommunikation är att stärka patientens livskvalitet. De anhöriga ska erbjudas att 

delta i vården samt erbjudas stöd under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet 

(Socialstyrelsen, 2013). 
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I Sverige är behovet av palliativ vård stort. År 2010 avled cirka 90 000 personer i 

Sverige och 80 % av dem var i behov av palliativ vård. Den palliativa vården kan 

ges på slutenvårdsavdelningar på sjukhus, på kommunala särskilda boenden eller i 

hemmet med insatser från kommunen och primärvården. Ibland kan en 

kombination mellan vård i hemmet och vård på sjukhus användas. De insatser en 

patient har vid palliativ vård kan variera över tid. Vart vården sker kommer inte 

enbart bero på vart patienten vill vårdas utan faktorer som tillgången till 

fungerande stöd, kvalificerad personal och de närståendes inställning kommer 

också påverka vart den palliativa vården kan genomföras (Socialstyrelsen, 2013). 

För att ge stöd till de som vårdar och stödjer en patient kan den palliativa vården 

beskrivas som en process. Om det finns en gemensam uppfattning om processen 

mellan patient, anhöriga och vårdpersonal skapas det förutsättningar för en bra 

samverkan mellan dem. Processen har under en längre tid delats in i två olika 

faser, den tidiga fasen (tidig palliativ fas) och den sena fasen (palliativ vård i livets 

slutskede) (Socialstyrelsen, 2013). Den tidiga palliativa fasen kan börja när 

patienten konstateras ha en obotlig sjukdom eller skada som är progressiv. Vid 

övergång till den sena palliativa fasen hålls ett brytpunktssamtal mellan läkare, 

patient och eventuella anhöriga. Att gå in i den sena fasen i palliativ vård innebär 

att den livsförlängande behandlingen inte längre är meningsfull eller att patienten 

får allvarliga symtom som gör att patienten blir lidande av behandlingen. I den 

sena palliativa fasen är döden omöjlig att undgå under den överskådliga framtiden. 

Då är huvudmålet med vården inte längre livsförlängande utan syftar istället till att 

vara lindrande (Socialstyrelsen, 2013). Denna litteraturöversikts resultat innefattar 

både den tidiga och den sena palliativa fasen.  

 

2.2 Stöd till anhöriga 

När en patient drabbas av en progressiv sjukdom eller skada som är obotlig så 

förändras livet fullständigt för patienten, men även för dess närstående (Regionala 

Cancercentrum I Samverkan, 2016). Enligt kap. 5, 10 § i Socialtjänstlagen (SoL, 

SFS 2001:453) ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer 

som vårdar en långvarigt sjuk anhörig eller äldre person. Socialstyrelsen (2013) 

skriver i en lägesrapport från år 2011 att det visades att kännedomen om 
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socialtjänstlagens bestämmelser om anhörigstöd ökar, däremot är det okänt om 

bestämmelserna är kända för personer som utför dessa insatser.  

 

Det stöd som närstående är i behov av kan se olika ut. Det kan även påverkas och 

variera beroende på patientens sjukdomsförlopp och tillstånd. Dessa stöd kan vara 

ett praktiskt eller ett emotionellt stöd för att främja deras förmåga att hantera 

svårigheter efter dödsfallet, men även hantera svårigheter under vårdtiden. Ett 

praktiskt stöd kan till exempel innebära att få hjälp med hushållsbestyr om 

patienten vårdas i hemmet, medan ett emotionellt stöd kan handla om samtal. 

Exempel på andra områden närstående kan stödjas i är att få delta i omvårdnaden, 

att vara vid sidan om den sjuka personen eller att få information. Den palliativa 

vården tar inte slut i och med dödsfallet eftersom närstående kan vara i behov av 

samtal och stöd för att kunna hantera sin sorg (Socialstyrelsen, 2013). 

 

I en artikel som utfördes inom äldrevården visade att anhöriga ofta kände sig 

välkomna och att sjuksköterskorna fick dem att känna sig involverade i vården. 

Men den nämnda artikeln fann även att anhöriga ibland kände sig ignorerade av 

sjuksköterskorna. Denna upplevelse uttryckte sig genom att anhöriga upplevde att 

sjuksköterskorna ignorerade dem när de kom på besök och att sjuksköterskan bara 

pratade till patienten. Anhöriga kunde också känna sig besvärliga då de upplevde 

att sjuksköterskan kände sig irriterad av deras närvaro (Westin, Öhrn & 

Danielsson, 2009). Även Seiger Cronfalk, Ternestedt och Norberg (2017) beskrev 

att de flesta anhöriga kände sig välkomna och att sjuksköterskorna pratade med 

dem och involverade dem i vården. Både Westin et al. (2009) och Seiger Cronfalk 

et al. (2017) framhöll att anhöriga kände sig i vägen och som att de störde 

sjuksköterskan. Anhöriga kände ett avstånd mellan dem och sjuksköterskan vilket 

gjorde att de anhöriga kände sig obekväma och utfrysta.  

 

2.3 Patienters upplevelser av anhörigas medverkan i vården 

Patienter kunde uppleva sig själva som en börda när de var tillsammans med sina 

anhöriga. Patienterna ville ge ett gott intryck och vara ett trevligt sällskap för sina 

anhöriga (Andreassen-Devik, Enemarker, Bitnes-Wiik & Hellzén, 2013). Herce et 

al. (2014) beskrev i en artikel att 27 av 36 (75 %) patienter som har palliativ vård 
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får någon form av psykosocialt stöd av anhöriga, framförallt var det emotionellt 

stöd som gavs men även matlagning, omvårdnad, boende och ekonomiskt stöd. 

Anhöriga kunde inte alltid finnas fysiskt tillgängliga, men de kunde ändå finnas 

med dem i tankar och minnet och på det viset kunde patienten känna sig 

omhändertagen (Andreasen-Devik et al., 2013; Andreassen-Devik, Hellzén & 

Enmarker, 2015). 

 

I Koffman, Morgan, Edmonds, Speck och Higgison (2011) artikel beskrev 

patienter vilken betydelse de anhöriga har för dem i den palliativa vården. Det 

framkom att det oftast var maka/make, partner eller barn som var de viktigaste 

personerna i patientens liv. Att stötta varandra sågs som en naturlig del i den 

relationen de hade med varandra. En nära relation gjorde att den anhöriga snabbt 

kunde tolka tecken på behov och visste vad patienten kände sig bekväm med. En 

patient berättade att hennes make var beredd att göra vad som helst för henne. 

Även när patienter plågades av smärta var deras anhöriga viktiga. Utan deras stöd 

menade patienter att de kanske gett upp för länge sedan (Koffman et al., 2011).  

 

Inom palliativ vård har det visat sig att patienter som sällan kände stöd från sina 

anhöriga upplevde mer ångest, oro och stress än patienter som ofta kände stöd från 

sina anhöriga. Patienterna oroade sig även mer för sin privatekonomi, hade lägre 

självförtroende, skattade generellt lägre välbefinnande och hade en lägre känsla av 

säkerhet i den palliativa vården om de sällan kände stöd från sina anhöriga 

(Milberg, Wåhlberg & Krevers, 2014).  

 

2.4 Sjuksköterskan 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att förebygga 

sjukdom, återställa hälsa, främja hälsa och lindra lidande. Det krävs av 

sjuksköterskan att ha professionella egenskaper i form av medkänsla, 

respektfullhet och lyhördhet (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

Sektionen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) och Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2008) beskriver att sjuksköterskan har många 
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arbetsuppgifter inom den palliativa vården. En del är att självständigt bedöma, 

planera och utföra åtgärder i den palliativa omvårdnaden. I den palliativa vården 

behöver sjuksköterskan även kunna förebygga, behandla och/eller lindra symtom 

hos patienter. Fördjupade kunskaper krävs inom orsaker till specifika symtom, 

exempelvis smärta, cirkulation och kognition vilket är vanligt förekommande inom 

den palliativa vården hos patienter med obotbar sjukdom. Vidare beskrev SFPO 

och SSF (2008) att sjuksköterskan behöver kunna påbörja och genomföra svåra 

samtal med patienter och dess anhöriga. Samtal om andliga/existentiella 

omvårdnadsbehov, livet, döendet och döden. Sjuksköterskan behöver också ha en 

förmåga att finnas som ett stöd vid förändrad livssituation på ett professionellt sätt 

inom den palliativa vården (SFPO & SSF, 2008). 

 

2.5 Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård används dagligen inom hälso- och sjukvård. Att 

bedriva en personcentrerad vård innebär att vårdpersonalen sätter personen i 

centrum istället för sjukdomen och ser denne som en värdefull och likvärdig 

partner i vården (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Personcentrerad vård 

kan påverka en persons livskvalitet på ett positivt sätt trots att sjukdomen är 

progressiv (Schellinger et al., 2018). Sjuksköterskan behöver därför kunna visa en 

öppenhet, vilja och ett intresse av att ta in personens berättelse och förklaring av 

hur personen ser på sin situation. Den upplevelse som personen har om sin 

situation och sina behov ska ha lika stor betydelse som vårdpersonalens i planering 

och utförande av vården. Sjuksköterskan ska arbeta för att personen, trots sin 

sjukdom och ohälsa, ska kunna leva det liv som personen vill leva (SSF, 2016). 

Därför behöver sjuksköterskan skaffa sig kunskap om personens värderingar, 

behov, intressen, synsätt och prioriteringar för att kunna ge en personcentrerad 

vård. Personcentrerad vård är mer än personfokuserad vård då en individ behöver 

sina närstående, sin partner och/eller andra betydelsefulla människor i dennes liv. 

Sjukdom och ohälsa påverkar sällan endast en individ utan även de närstående 

varför även dem inkluderas i begreppet personcentrerad vård (SSF, 2016).  
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I Patientlagen (SFS 2014:821), kap. 5, 1–3 §, står det att vården så långt som 

möjligt ska utföras i samråd med patienten. När en patient medverkar i vården kan 

patienten själv utföra behandling- eller vårdåtgärder om denne har förutsättningar 

för det och har ett önskemål om det. Om inte sekretess eller tystnadsplikt 

förhindrar så ska även patientens närstående få möjlighet att medverka i den vård 

som ges (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5, 1–3§). Det är ofta möjligt och 

önskvärt att göra närstående delaktiga. I den palliativa vården ställs det särskilda 

krav på information och delaktighet till de närstående, då finns det behov av att 

sjuksköterskan sätter sig in i deras syn på sjukdom, integritet och religion 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

2.6 Teoretisk referensram – Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Travelbee (1971) förklarar omvårdnad som en mellanmänsklig process som kallas 

för människa-människa förhållande istället för sjuksköterska-patient förhållande, 

då begreppen ”sjuksköterska” och ”patient” anses olämpligt. Människan måste se 

den andra människan som en unik individ istället för att se den som ”sjuk patient”. 

Förutom att se personen som en unik individ behöver sjuksköterskan utveckla ett 

människa-människa förhållande för att kunna möta patientens behov. Med hjälp av 

ett etablerat människa-människa förhållande kan sjuksköterskan göra verklighet av 

det som enligt Travelbee (1971) är syftet med omvårdnad: 

Nursing intervention is directed towards achieving the purpose of nursing. 

The purpose of nursing is to assist an individual, family or community to 

prevent or cope with the experience of illness and suffering, and, if 

necessary, to assist individuals and families to find meaning in these 

experiences (Travelbee, 1971, s.157) 

 

Vidare skriver Travelbee (1971) att det är viktigt för sjuksköterskan att förstå vad 

som förmedlas verbalt och icke-verbalt i den mellanmänskliga kommunikationen. 

Därför behöver sjuksköterskan ha förmågor som exempelvis: observera, tolka 

observationer och sätta in åtgärder utifrån dem, styra och handleda utifrån målet 

för omvårdnaden samt ha förmågan att uppfatta när det behöver sägas något och 

när det inte behövs. Med hjälp av en god kommunikation kan sjuksköterskan skapa 

en relation, förstå behov och bemöta dem (Travelbee, 1971). 
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2.7 Problemformulering 

En av de fyra hörnstenarna i palliativ vård är stöd till anhöriga. Sjuksköterskans 

arbetsuppgifter i den palliativa vården är delvis att förebygga och behandla 

symtom hos patienter, men även kunna stötta anhöriga. I palliativ vård ställs det 

särskilda krav på information och delaktighet för anhöriga vilket gör att 

sjuksköterskan även måste sätta sig in i anhörigas situation och perspektiv. 

Sjukdom och ohälsa påverkar sällan endast en individ utan även de närstående 

varför även de inkluderas i begreppet personcentrerad vård. Patienter upplever 

både praktiskt och psykosocialt stöd av att ha anhöriga med sig i vården och trots 

att de anhöriga inte alltid finns fysiskt vid patientens sida så kan de finnas med i 

patientens tankar och på så vis bidra till trygghet. Patienter som sällan kände stöd 

från anhöriga har visat sig känna mer ångest och oro, lägre välbefinnande och 

lägre känsla av säkerhet i den palliativa vården. Anhöriga har en viktig roll i den 

palliativa vården i att stötta patienten. Detta stöd från anhöriga har ibland visat sig 

vara avgörande för om patienten orkar kämpa vidare i sin sjukdom eller inte. Men 

det har visat sig att anhöriga kan känna sig i vägen för vårdpersonal och att de 

även blir utfrysta vilket kan påverka det stöd som patienten får. Därför ska 

anhörigas upplevelse av att medverka i den palliativa vården av en familjemedlem 

belysas. 

 

2.8 Syfte  

Syftet var att utifrån aktuell forskning belysa anhörigas upplevelser av att 

medverka i den palliativa vården av en familjemedlem.  

 

2.9 Definition av centrala begrepp 

Anhöriga: I resultatet används begreppet anhöriga. I denna litteraturöversikt är 

anhöriga en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna 

(Socialstyrelsen, u.å.). I denna litteraturöversikt ingår make/maka, partner, 

föräldrar, syskon, vuxna barn, barnbarn, faster/moster, farbror/morbror och vän i 

begreppet anhörig. 
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Familjemedlem: I bakgrunden har begreppet patient använts för att beskriva den 

sjuka personen som har palliativ vård. I resultatet används begreppet 

familjemedlem istället för patient. Begreppet familjemedlem används i resultatet 

för att läsaren lättare ska kunna förstå att de anhöriga vårdar en familjemedlem.  

 

3. METOD 

 

3.1 Design 

För att belysa anhörigas upplevelser av att medverka i palliativ vård har aktuell 

forskning sammanställts i en litteraturöversikt (Friberg, 2017a). 

 

3.2 Urval 

Urval av litteratur har skett under februari månad år 2018. För att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar användes databaserna CINAHL och PubMed då dessa 

databaser huvudsakligen innefattar vetenskapliga tidskriftsartiklar som innefattar 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Web of Science användes för att 

inkludera forskning inom medicin och naturvetenskap (Karolinska Institutet, u.å.). 

Även manuell sökning har använts, det vill säga att referenslistor hos artiklar som 

sökts fram har studerats för att möjliggöra fynd av ytterligare adekvata artiklar till 

resultatet (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

3.2.1 Inklutionskriterier: Vetenskapliga artiklar skrivna på svenska eller 

engelska, som är vetenskapligt granskade (peer review) och godkända av en etisk 

kommitté. Artiklarna ska vara av kvalitativ eller mixad metod där endast den 

kvalitativa delen kommer att användas i litteraturöversiktens resultat. 

 

3.2.2 Exklutionskriterier: Artiklar äldre än 10 år. Artiklar där anhöriga eller 

patienter är yngre än 18 år. 

 

3.3 Datainsamling 

Svenska MeSH har använts som ett hjälpmedel för att formulera relevanta sökord 

(Forsberg & Wengström, 2016). Vid artikelsökning i databaserna användes 

följande sökord: Family, Partner, Spouses, Next-of-kin, Relatives, Family 
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members, Family caregiver, Informal caregivers, Palliative care, End-of-Life care, 

Participation, Participant, Participate, Experience, Involved, Voices, Terminal 

cancer, Qualitative study och Qualitative. Vid artikelsökning användes de 

booleska operatorerna AND och OR för att bredda och begränsa sökresultaten 

(Forsberg & Wengström, 2016). Trunkering användes i CINAHL vilket gjorde det 

möjligt att söka på ordstammar vilket gör att databasen söker efter alla 

böjningsformer av ett önskat ord (Östlundh, 2017). Sökorden begränsades även i 

vissa sökningar till att de skulle finnas i titel, abstrakt eller tema. Sökord, booleska 

operatorer, trunkeringar och begränsningar användes i olika kombinationer, se 

sökmatris (bilaga 1). I tabellen ses även vilken databas som använts, antal träffar, 

urval efter lästa titlar, urval efter lästa abstrakt och antal utvalda artiklar till 

resultatet.  

 

I databaserna PubMed och Web of Science finns inte begränsningen peer review. 

Då användes istället Ulrichsweb vilket är en databas som kan användas för att få 

veta om en tidskrift innehåller artiklar som är, peer review, vetenskapligt 

granskade (Göthberg, 2016).  

 

3.4 Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitetsgranskning gjordes av de valda artiklarna (Friberg, 2017b). En modifierad 

granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier av Willman, Stoltz, 

och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) användes för att 

bedöma artiklarnas kvalitet (bilaga 2). Frågorna i granskningsmallen för 

kvalitetsbedömning besvarades med ja eller nej frågor där varje ja gav ett poäng 

och där 25 poäng var max. Låg kvalitet bedömdes vara under 60 %, medel kvalitet 

bedömdes vara mellan 60–80 % och hög kvalitet bedömdes vara över 80 %. I 

denna litteraturöversikt inkluderades endast artiklar av medel eller hög kvalitet.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Samtliga steg i litteraturöversikten har gjorts gemensamt. Sökningen av 

resultatartiklar gjordes tillsammans i de valda databaserna. Även urvalets alla steg 

utfördes tillsammans av båda författarna. När en sökning gjordes lästes titlarna på 

samtliga träffar. När titlarna lästes exkluderades även dubbletter från tidigare 

sökningar. Efter det lästes abstraktet hos de artiklar vars titel ansågs vara relevant 
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för litteraturöversiktens syfte. Därefter om även abstraktet kändes relevant lästes 

artikeln i sin helhet för att se om artikeln svarade på de valda inklusions- och 

exklusionskritererna. Även analysen utfördes tillsammans. Kategorier och 

subkategorier diskuterades och delades upp mellan författarna för att formulera 

resultatet och sedan även diskussionen. Författarna bearbetade sedan texten 

gemensamt. 

 

3.6 Analys och tolkning av data 

Analysen gjordes i enlighet med Fribergs (2017b) tre steg. I det första steget lästes 

artiklarna flera gånger för att innehållet, sammanhanget och helheten i artiklarna 

skulle förstås. Därefter sammanfattades artiklarna i text för att kunna användas 

som stöd i det fortsatta analysarbetet. I det andra steget sammanställdes de valda 

artiklarna i en översiktstabell (bilaga 3) där författare, år, land, syfte, metod och 

design, deltagare, resultat och kvalitetsgrad presenteras för att få en överskådlighet 

över artiklarna. Det tredje steget i analysen var att söka efter likheter och 

skillnader i de valda artiklarna där den största vikten lades vid att finna likheter 

och skillnader i resultaten. Utifrån dessa likheter och skillnader skapades 

kategorier och subkategorier som ligger till grund för denna litteraturöversikts 

resultat (Friberg, 2017b).  

 

3.7 Etiska överväganden 

Omvårdnadsforskning är föremål för etiska normer som främjar och säkerställer 

respekt för människan och skyddar deras hälsa och rättigheter (World Medical 

Association, WMA, 2017). De etiska principerna bygger på 

Helsingforsdeklarationen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och 

ligger till grund för en god etisk standard inom forskning där människor omfattas. 

Forskningen vägleds av fyra etiska principer: principen om autonomi, principen 

om att göra gott, principen om att inte skada och principen om rättvisa 

(Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). Författarna till denna litteraturöversikt 

har förhållit sig till Högskolan Dalarnas (2013) Policy för förebyggande av 

plagieringsfusk samt hantering av misstänkt plagiering där det beskrivs att 

studenter ska granska och analysera texter från källor och sedan återge det med 

egna ord för att inte plagiera. Författarna till denna litteraturöversikt hade för 



 

11 
 

avsikt att objektivt läsa och sammanställa forskningen utan att lägga in egna 

värderingar. Vidare har endast artiklar som var godkända av en etisk kommitté 

använts (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

4. RESULTAT 

Resultatet baseras på 16 vetenskapliga artiklar, där tio artiklar var av medelkvalitet 

och sex artiklar var av hög kvalitet, se översiktstabell (bilaga 3). Artiklarna var 

genomförda i Sverige (n=4), USA (n=4), Australien (n=2), Storbritannien (n=2), 

Brasilien (n=1), Kanada (n=1), Norge (n=1) och Nya Zeeland (n=1). Syftet var att 

utifrån aktuell forskning belysa anhörigas upplevelser av att medverka i den 

palliativa vården av en familjemedlem. Under analysen framkom tre 

huvudkategorier tillhörande subkategorier. Det identifierades tre huvudkategorier 

med tillhörande subkategorier. Huvudkategorierna var: Känslor hos de anhöriga, 

Påverkade relationer och kommunikation och Påverkan på den anhöriges liv.  

 

4.1 Känslor hos de anhöriga 

 

4.1.1 Negativt laddade känslor kring att medverka i vården av en 

familjemedlem 

Livet förändrades för anhöriga när de medverkade i den palliativa vården av en 

familjemedlem. Anhöriga kunde pendla mellan flera olika känslor. Många 

anhöriga upplevde att de behövde visa sig starka och modiga och att de klarade av 

att hantera situationen, men egentligen kände de sig förtvivlade och hade en 

önskan om att få visa sig sårbara (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & 

Ternestedt, 2010; da Silva, Moreira, Leite & Erdmann, 2012; Dahlborg Lyckhage 

& Lindahl 2013). Att se sin familjemedlem lida var något som gjorde att anhöriga 

kände sig maktlösa, särskilt vid andnöd eller gastrointestinala besvär. Att 

medverka i den palliativa vården av en familjemedlem kunde få anhöriga att känna 

sig hjälplösa och det var en stor psykisk belastning för dem. Anhöriga valde 

medvetet att inte visa sig ledsna framför familjemedlemmen utan uttryckte sina 

negativa känslor på kvällen genom att gråta eller prata med sin partner (Munck, 

Fridlund & Mårtensson, 2008; Wells, Cagle, Bradley & Barnes, 2008). 
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Anhöriga kunde även uppleva skuldkänslor, exempelvis när de tappade kontroll 

över en situation och kände sig trötta och arga på familjemedlemmen (Munck et 

al., 2008; Sherman, McGuire, Free & Cheon, 2014). Att som anhörig uppleva att 

en paus skulle vara behövligt eller önskvärt för att kunna göra något annat kunde 

också ge skuldkänslor. Men det fanns studier som visade att det kunde vara 

nödvändigt för anhöriga att ta en paus för att sedan komma tillbaka med förnyad 

ork när den anhörige nått sin gräns (da Silva et al., 2012; Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Det fanns stunder 

där anhöriga var så desperata att de funderade på att avsluta familjemedlemmens 

liv med hjälp av en överdos eller att bedöva sina egna känslor med hjälp av 

alkohol. Det fanns även känslor som trötthet och irritation gentemot övriga 

familjemedlemmar och tankar på att bruka våld mot dem fanns även om de inte 

fullföljde det (Carlander et al., 2010).  

 

En upplevelse av att känna sig isolerad kunde uppstå hos anhöriga (Aoun, Slatyer, 

Deas & Nekolaichuk, 2017; Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015; 

Ward-Griffin et al., 2012). Anhöriga upplevde sig isolerad när vänner och övrig 

familj runt omkring dem inte frågade hur det var med dem, inte erbjöd dem hjälp 

eller inte bjöd in dem till aktiviteter utanför omvårdnaden av familjemedlemmen 

(Ward-Griffin et al., 2012). En anhörig i Totman et al. (2015) artikel flyttade hem 

till sin familjemedlem vilket gjorde att den anhörige kände sig isolerad då det bara 

var de två tillsammans största delen av tiden. Vidare kunde anhöriga också känna 

sig isolerade på grund av att de inte ville belasta familjemedlemmen med negativa 

känslor eller tankar relaterat till vårdandet (Ward-Griffin et al., 2012). Anhöriga 

kunde också känna sig avskilda från samhället och enbart inriktade på sin 

vårdarroll (Aoun et al., 2017). 

 

4.1.2 Positivt laddade känslor kring att medverka i vården av en 

familjemedlem 

Att medverka i en familjemedlems palliativa vård kunde upplevas som ett 

privilegium- det kändes som rätt sak att göra och som att de gav något tillbaka till 
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familjemedlemmen. En del anhöriga kunde uppleva att familjemedlemmen hade 

gjort liknande saker för de anhöriga tidigare och att det nu var deras tur att hjälpa 

till . För andra anhöriga kunde deras medverkan vara kopplat till starka känslor av 

plikt för familjen. Anhöriga kunde uppleva att det var möjligt att växa sig starkare 

som individ och familj i samband med vården. Att bli starkare inkluderade att 

upptäcka personliga betydelsefulla känslor, värderingar i livet, uppskattning från 

andra och inre belöningar av att ha medverkat i vård av en familjemedlem. Dessa 

resultat av medverkan bidrog till att de anhöriga kände sig tillfredsställda i sin roll 

(Totman et al., 2015; Wells et al., 2008).  

 

Anhöriga kunde uppleva att de fått stöd från människor i deras direkta närhet, men 

även överraskande mycket från kommunen och kyrkan. Familjemedlemmens 

sjukdom kunde få de anhöriga att leva i nuet och att leta efter något bra i varje 

situation vilket gav dem nytt perspektiv på livet. Att ha medverkat i den palliativa 

vården av en familjemedlem nämndes som en positiv aspekt av en del anhöriga då 

de kom till insikt att de besitter en styrka som de tidigare inte hade insett eller att 

de var starkare än de tidigare hade trott (Sherman et al., 2014; Wong, Ussher & 

Perz et al., 2009). Att ha vårdpersonal närvarande kunde ge känslor av trygghet 

och stöd och det gav även de anhöriga en känsla av att det lättade på bördan av 

ansvar. Att som anhörig känna att det fanns kompetens att tillgå om det uppstod en 

situation som de inte klarade av på egen hand och att få ett välkomnande 

bemötande av vårdpersonal när de kontaktade dem gjorde att de upplevde en 

känsla av trygghet. Anhöriga hade även ett stort behov av att vårdpersonalen 

försäkrade dem om att de gjorde allt de kunde för familjemedlemmen (Jackson et 

al., 2012; Milberg et al., 2012; Totman et al., 2015). Vårdpersonal som satt vid 

familjemedlemmens sida tills denne somnade in var något som anhöriga 

uppskattade och värderade högt (Oliver et al., 2014). När döden närmade sig ville 

anhöriga vara tillsammans med familjemedlemmen för att kunna dela tankar med 

den döende. Anhöriga upplevde att de uppskattade sitt eget liv och hälsa mer efter 

att de hade tagit hand om en döende familjemedlem (Carlander et al., 2010). 

 

4.2 Påverkade relationer och kommunikation 
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4.2.1 Förändrad relation med familjemedlemmen 

En del anhöriga upplevde att kvaliteten i relationen med personen de vårdade 

förändrades. Att vara medveten om familjemedlemmens överhängande död gjorde 

att många anhöriga värdesatte sina relationer mer och uppskattade tiden de 

spenderade tillsammans vilket berikade deras relation. Vårdandet bidrog även till 

att det skapades nya band och djupare relationer. Det fanns flera anledningar till 

detta, exempelvis att lära av varandra, skydda familjemedlemmen från skada och 

att göra det rätta (Sherman et al., 2014; Totman et al., 2015; Ward-Griffin et al., 

2012; Wong et al., 2009). I Wong et al. (2009) artikel beskrev en anhörig som 

medverkade i sin mammas vård att det var viktigt att värdera och uppskatta tiden 

som spenderades med familjemedlemmen. Det kunde handla om frågor som 

kanske inte skulle ställas, förrän de insett att något är på väg att hända: 

 

Like you don’t know, you probably don’t ask those questions until you know 

something’s going to happen or maybe some people know, like find out the 

history of their parents in a detail that you probably don’t think to ask a lot of the 

detail until you realize that they’re probably not going to be around forever. So, 

that was really fun (...) so you see facts of them that you wouldn’t have 

otherwise… (Wong et al, 2009, s. 191) 
 

4.2.2 Förändrade relationer med vårdpersonal, familj och vänner  

Att som anhörig medverka i vården av en familjemedlem medförde behov av nära 

relationer med andra människor. Anhöriga upplevde att dessa relationer behövde 

vara stöttande och komma från familj, anhöriga, vänner och professionella för att 

hjälpa den anhörige att upprätthålla sin styrka för att i sin tur kunna stötta 

familjemedlemmen. Att medverka i den palliativa vården av en familjemedlem 

gjorde även att anhöriga utvecklade nära relationer med den professionella 

vårdpersonalen. Anhöriga kunde uppleva det som viktigt att komma nära 

vårdpersonal och kunna ha kul tillsammans med dem (Dahlborg Lyckhage & 

Lindahl, 2013; Totman et al., 2015). En del anhöriga menade att sjukdomen gav 

nya sätt att anknyta till vänner och familj. Andra kunde uppleva att sjukdomen 

gjorde att de inte kunde träffa sina barnbarn lika ofta som tidigare vilket beskrevs 

som en stressande del i livet. Anhöriga kunde även uppleva att de hade mindre tid 

att spendera med make/maka och barn vilket ibland bidrog till dispyter om de inte 

stöttade den anhöriges beslut eller prioriteringar i vården av familjemedlemmen. 
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De kunde även uppleva att vänner inte förstår allt som måste göras och alla 

uppgifter som måste utföras som vårdare (Aoun et al., 2017; Wells et al., 2008). 

 

4.2.3 Upplevelser av kommunikation 

Anhöriga upplevde kommunikation som en betydelsefull faktor för att upplevelsen 

av den sista tiden av familjemedlemmens liv skulle bli bra. Om vårdpersonalen 

vågade prata öppet om att döden var nära och hade en frekvent och öppen 

kommunikation med de anhöriga så upplevde de sig mer tillfredsställda och mer 

förberedda på familjemedlemmens död (Jackson et al., 2012). Upplevelser av 

bristfällig kommunikation beskrivs i flertalet artiklar (Gjerberg, Lillemoen, Førde 

& Pedersen, 2015; Jackson et al., 2012; Munck et al., 2008; Oliver et al., 2014). 

Många anhöriga upplevde svårigheter med att kommunicera med vårdpersonal. 

Vissa anhöriga beskrev en bristande informationsöverföring och kommunikation 

med vårdpersonalen och andra beskrev att de upplevde att det var en bristfällig 

kommunikation inom vårdteamet då information försvann mellan skiftbyten 

(Munck et al., 2008; Oliver et al., 2014). I en intervju berättade en anhörig att 

vårdpersonalen måste förstå att den anhörige och familjemedlemmen inte var 

vårdutbildade och att de därför behövde information som var anpassad efter deras 

kunskapsnivå (Munck et al., 2008). En del anhöriga belyste de positiva 

upplevelserna av kommunikationen med vårdpersonal och var väldigt nöjda med 

den information de fick av vårdpersonalen. En anhörig beskrev en upplevelse av 

att personalen gjorde ett bra jobb med att förklara för och nackdelar med den 

pågående vården (Gjerberg et al., 2015; Jackson et al., 2012).  

 

Anhöriga beskrev att det var få av dem som upplevde att de hade fått medverka i 

konversationer som var viktiga för familjemedlemmen. De flesta konversationer 

de hade med vårdpersonalen gällde praktiska frågor. Flera anhöriga tog också upp 

att de upplevde att vårdpersonalen inte tog initiativ till att starta en konversation, 

det var först när familjemedlemmen blev försämrad som kontakt togs med 

anhöriga (Gjerberg et al., 2015). Anhöriga hade en önskan att få ha en diskussion 

om familjemedlemmens vilja och preferenser angående vård vid livets slutskede 

även om det upplevdes som emotionellt svårt för dem. Att ha timing som 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%C3%B8rde%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26286070
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=F%C3%B8rde%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26286070
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vårdpersonal att ta upp en diskussion om hur vården i livet slutskede skulle vara 

var något som flera anhöriga betonade som viktigt. Det fanns dock skilda åsikter 

om hur de anhöriga ville ha det. Vissa ville skjuta upp diskussionen till dess att 

familjemedlemmen blev sämre samtidigt som andra ville ta diskussionen i ett tidigt 

skede för att det inte skulle vara för sent om familjemedlemmens tillstånd 

försämrades snabbt (Gjerberg et al., 2015). Enligt en del anhöriga var det lätt att 

bli självisk och det var svårt att släppa taget om familjemedlemmen. De upplevde 

dock att besluten blev lättare att ta om familjemedlemmen sedan tidigare har 

skrivit ner sina önskningar i så kallat ”advanced directive” som är ett slags 

kontrakt över hur familjemedlemmen vill ha vård i livets slutskede (Jackson et al., 

2012).   

  

En del anhöriga upplevde det som svårt att be om och ta emot hjälp. Några 

deltagare hade lyckade upplevelser, medan några andra hade svårt att acceptera 

erbjudanden om att få hjälp. När anhöriga reflekterade över deras behov så fick det 

dem att inse att de inte klarar av allting själva vilket gjorde att de efter detta bad 

om hjälp (Angelo & Egan, 2015; Aoun et al., 2017). 

 

4.3 Påverkan på den anhöriges liv 

 

4.3.1 Upplevelser av att ha hemmet som vårdplats och att medverka i 

en familjemedlems vård 

Hemmet öppnades upp för att kunna ta emot hjälp. Den palliativa vården för 

familjemedlemmen gjorde att hemmet blev en plats där det rörde sig mycket 

vårdpersonal och där den medicinska utrustningen tog allt mer plats vilket gjorde 

att anhöriga upplevde att det inte längre var ett hem. Detta skapade en ny vardag 

för den anhörige (Dahlborg Lyckhage & Lindahl 2013). När anhöriga tog på sig 

rollen som vårdare så innebar det att de behövde ge omvårdnad till 

familjemedlemmen vilket gjorde att de behövde lära sig nya saker. Det innebar en 

del fysiska krav vilka exempelvis kunde vara att hjälpa familjemedlemmen med 

personlig hygien som toalettbesök och dusch eller matning och sårvård (Angelo & 
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Egan, 2015; Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). Det kunde upplevas som svårt 

och smärtsamt att behöva tvätta genitalier på familjemedlemmen, men trots detta 

ville anhöriga hjälpa till med det som de kunde. Fler saker anhöriga behövde lära 

sig var till exempel att bestämma när kontakt skulle tas med vårdpersonal och att 

ge familjemedlemmen medicin. Vårdpersonalen kunde underlätta kring det som 

anhöriga upplevde som en börda (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013; Milberg et 

al., 2012). 

 

4.3.2 Ett stort ansvar 

Att medverka i den palliativa vården av en familjemedlem gjorde att anhöriga 

upplevde ett stort ansvar att ta de rätta besluten. De upplevde även att de bara hade 

en chans på sig att göra allt rätt för familjemedlemmen och de hade tankar på om 

det de gjorde verkligen var tillräckligt. Anhöriga kunde uppleva att de inte hade 

något annat val än att vårda familjemedlemmen (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 

2013; Totman et al., 2015). Att som anhörig vårda en familjemedlem upplevdes 

som svårt och komplext (Carlander et al., 2010; Wong et al., 2009). Anhöriga tog 

på sig en stor roll i omvårdnaden genom att se sig själva som oumbärliga och 

huvudansvariga för vården av den döende familjemedlemmen. De kunde uppleva 

att de kunde hamna i situationer där de kände att familjemedlemmens välmående, 

och ibland till och med liv, hängde på dem (Carlander et al., 2010; Totman et al., 

2015).  

 

4.3.3 Påverkad sömn 

Att medverka i palliativ vård kunde ge anhöriga upplevelsen av att deras fysiska 

och mentala närvaro behövdes dag som natt. Brist på sömn och dålig kvalitet på 

sömnen nämns i flera artiklar som ett resultat av att medverka i en familjemedlems 

palliativa vård (Angelo & Egan, 2015; Harding et al., 2012; Muck et al., 2008; 

Totman et al., 2015; Ward-Griffin et al., 2012; Wells et al., 2008). Att ständigt 

vara på alerten var något som hade stor påverkan på anhöriga. De upplevde att de 

inte sov ordentligt utan vaknade var och varannan sekund och undrade om 

familjemedlemmen fortfarande fanns kvar och andades (Totman et al., 2015). 

Andningssvårigheter och olyckor hos familjemedlemmen kunde göra att anhöriga 
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vaknade på natten och inte fick tillräckligt med sömn. Den otillräckliga sömnen 

beskrev en anhörig som: “... That’s what life is about, and a whole night’s sleep is 

not part of it … “ (Angelo & Egan, 2015, s. 705). En anhörig i Ward-Griffin et al. 

(2012) artikel önskade att få sömntabletter som hjälp för sin sömnbrist men avstod 

från det på grund av rädslan av att inte kunna vakna när familjemedlemmen 

behövde hjälp.  

 

4.3.4 Prioritera familjemedlemmens behov – bortse från egna behov 

Anhöriga kunde uppleva att allt måste handla om familjemedlemmen, oavsett vad 

det gällde när de medverkade i den palliativa vården (Ward-Griffin et al., 2012). 

Att medverka i den palliativa vården kunde ge upplevelser av att det inte längre 

gick att sätta sina egna behov först, vilket en anhörig beskrev: ”To sometimes put 

yourself in first place is no longer possible; instead you put yourself aside like in a 

situation as if in a bracket, where loneliness and a feeling of being left out rule 

your private thoughts” (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013, s. 280). Att 

medverka i den palliativa vården gjorde att de anhöriga prioriterade 

familjemedlemmens fysiska, emotionella och sociala behov först, samtidigt som 

den anhöriges egna behov ignoreras. Fokus på familjemedlemmens behov kunde 

även resultera i att anhöriga hade svårt att skilja på familjemedlemmens behov från 

sina egna i det vardagliga livet (Carlander et al., 2010; Harding et al., 2012; 

Sherman et al., 2014; Ward-Griffin et al., 2012). 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet delades in i tre huvudkategorier vilka var: Känslor hos de anhöriga, 

Påverkade relationer och kommunikation samt Påverkan på den anhöriges liv. Att 

medverka i den palliativa vården av en familjemedlem kunde ge de anhöriga 

blandade känslor. Negativt laddade känslor i form av maktlöshet och skuldkänslor 

kunde förekomma, medan positivt laddade känslor kunde vara att de upptäckte sin 

egen styrka och att de fick ge något tillbaka till familjemedlemmen. Relationerna 

med familjemedlemmen och andra människor förändrades, vissa upplevde att det 
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var till det bättre medan andra upplevde att det var till det sämre. Kommunikation 

var en viktig faktor för att den palliativa vården skulle bli bra i slutskedet. Den 

palliativa vården bidrog till en ny vardag för den anhöriga som de kunde uppleva 

som komplext då de kände att de behövde prioritera familjemedlemmens behov 

före sina egna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

5.2.1 Teoretisk referensram – Travelbees teori 

Målet med Travelbees (1971) teori är att vården ska hjälpa patient och familj att 

förhindra eller hantera sjukdom och lidande samt, om nödvändigt, hjälpa dem att 

finna mening trots de erfarenheter sjukdomen fört med sig. Med hjälp av en god 

kommunikation kan sjuksköterskan skapa en relation med patient och anhöriga för 

att förstå deras behov och bemöta dem. Resultatet av litteraturöversikten har 

påvisat att kommunikationen har upplevts på olika sätt av de anhöriga. I några 

artiklar tas det fram att de flesta anhöriga är nöjda med kommunikation och 

information (Gjerberg et al., 2015; Jackson et al., 2012). Dock rapporteras det om 

bristande kommunikation i Gjerberg et al. (2015), Jackson et al. (2012), Munck et 

al. (2008) och Oliver et al. (2014). Författarna till denna litteraturöversikt tror att 

om vårdpersonalen utgår ifrån Travelbees (1971) mål för omvårdnad och har det 

mellanmänskliga mötet i åtanke i mötet med de anhöriga så ökar förutsättningarna 

för att de anhöriga ska kunna uppleva kommunikationen som god. Dahlborg 

Lyckhage och Lindahl (2013) beskrev att det krävs ett nära förhållande mellan 

vårdtagare och anhörig för att den anhöriga ska orka stötta familjemedlemmen. 

Vårdpersonalen och anhöriga utvecklar en nära relation enligt Totman et al. (2015) 

och i Dahlborg Lyckhage och Lindahl (2013) artikel säger anhöriga att det var 

viktigt att kunna ha kul tillsammans med vårdpersonalen. En nära relation mellan 

anhöriga och vårdpersonal kan uppnås om vårdpersonalen utgår ifrån Travelbees 

(1971) teori. Att som vårdpersonal utgå ifrån Travelbees (1971) teori kan även 

lindra de anhörigas känslor som kunde bestå av desperation, maktlöshet, isolation 

och sårbarhet som nämns i flertalet artiklar (Aoun et al., 2017; da Silva et al., 

2012; Dahlborg Lyckhage & Lindahl 2013; Ward-Griffin et al., 2012). 
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5.2.2 Känslor 

Att medverka i den palliativa vården av en familjemedlem beskrevs av anhöriga 

som ett privilegium och som den rätta saken att göra. De anhöriga menade även att 

det påverkade relationen med familjemedlemmen i en positiv riktning men att det 

bidrog till nya band och djupare relationer (Sherman et al., 2014; Totman et al., 

2015; Ward-Griffin et al., 2012). Resultatet i denna litteraturöversikt 

överensstämmer med Wong och Ussher (2009) som i sin artikel undersökte 

anhörigas positiva upplevelser av att ha medverkat i en familjemedlems palliativa 

vård. Förutom en anhörig som hatade att medverka i den palliativa vården så var 

de andra deltagande anhöriga i artikeln positivt inställda till att medverka. Även i 

deras artikel beskrev anhöriga det som ett privilegium och den rätta saken att göra. 

Medverkan i den palliativa vården av en närstående påverkade även relationen i en 

positiv riktning (Wong & Ussher, 2009). Författarna ser det som en styrka att 

ytterligare studier påvisar samma resultat vilket även ökar trovärdigheten för 

denna litteraturöversikt. 

 

5.2.3 Påverkan på den anhöriges liv 

Att familjemedlemmens behov måste komma först i den palliativa vården och att 

den anhöriges behov ignoreras och kommer i andra hand är något som flera 

artiklar beskrev (Carlander et al., 2010; da Silva et al., 2012; Sherman et al., 2014; 

Ward-Griffin et al., 2012). Detta styrks av Andersson, Ekwall, Hallberg och 

Edberg (2009) då anhöriga i deras artikel också påtalar detta. Vidare beskrev 

Anderson et al. (2009) att sömnen blev konstant störd för anhöriga vilket en stor 

andel av artiklarna i resultatet beskrev (Angelo & Egan, 2015; Muck et al., 2008; 

Totman et al., 2015; Ward-Griffin et al., 2012; Wells et al., 2008). Att vårda en 

familjemedlem innebar även att aktiviteter som de tidigare tyckt om att göra, eller 

att träffa andra människor inte längre var möjligt i samma utsträckning (Andersson 

et al. 2009) vilket stämmer överens med vad Ward-Griffin et al. (2012) beskrev. 

Även detta ses som en styrka och ökar trovärdigheten för denna litteraturöversikt 

då det finns liknande resultat i andra studier. 

 

5.2.4 Likheter och skillnader i anhörigas upplevelser 
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Både artiklar som undersökt hur det är att vara anhörig till en familjemedlem som 

vårdats palliativt på sjukhus och i hemmet har inkluderats i detta arbete. Det skulle 

kunna finnas skillnader i hur anhöriga upplever hur det är att medverka i den 

palliativa vården om familjemedlemmen vårdas i hemmet eller på sjukhus. Denna 

litteraturöversikts resultat tyder på att det inte finns några större skillnader utan att 

anhöriga har liknande upplevelser av att medverka oavsett vart familjemedlemmen 

fått sin palliativa vård. När det gäller anhörigas känslor har inga skillnader 

uppmärksammat, Dahlborg Lyckhage och Lindahl (2013) menar att anhöriga som 

vårdade en familjemedlem i palliativ vård i hemmet kände ett behov av att vara 

starka och modiga. Även i da Silva et al. (2012) artikel undersöktes anhörigas 

upplevelser av palliativ vård på sjukhus framkom att anhöriga kände ett behov av 

att vara starka och modiga. Brist på sömn och sömnkvalitet påtalades i flera av 

artiklarna oavsett om familjemedlemmen vårdades på sjukhuset eller hemmet 

(Angelo & Egan, 2015; Munck et al., 2008; Totman et al., 2015; Ward-Griffin et 

al., 2012; Wells et al., 2008). Positiva aspekter av att medverka i den palliativa 

vården fanns från både anhöriga som deltagit i artiklar från hemmet och från 

sjukhus. Anhöriga som vårdade en familjemedlem i hemmet kunde känna 

tillfredsställelse av att kunna ge något tillbaka till familjemedlemmen och de 

kunde även växa sig starkare som en individ och som familj i samband med vården 

(Totman et al., 2015; Wells et al., 2008).  

 

5.3 Metoddiskussion 

Detta arbete utfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att skapa en översikt 

av befintlig forskning inom ett valt ämne (Friberg, 2017a). Endast kvalitativa 

studier eller den kvalitativa delen i mixade studier användes i litteraturöversikten. 

Detta gjorde att litteraturöversikten gav en fördjupad förståelse av vilka 

upplevelser anhöriga har av att medverka i den palliativa vården, vilket var syftet 

med litteraturöversikten (Segersten, 2017).  

 

I början av litteratursökningen hade författarna en bild av vilka sökord som skulle 

användas för att finna relevanta artiklar, men då även manuell sökning användes 

fick vissa sökord läggas till för att hitta dessa artiklar via databassökning. De 
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sökord som lades till var: Voices, Terminal cancer, Qualitative study och 

Qualitative. För att göra träffarna mer relevanta var det en fördel att göra en 

begränsning så att vissa sökord skulle finnas i titel eller abstrakt. Databaserna som 

användes var Pubmed, CINAHL och Web of Science vilka var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte. Fler databaser hade kunnat användas för att eventuellt 

kunna finna fler relevanta artiklar och på så vis få ett mer trovärdigt resultat. Detta 

var dock inte möjligt på grund av examensarbetets tids- och 

omfattningsbegräsning.  

 

I litteraturöversiktens resultat användes 16 artiklar där alla kvalitetsgranskades i 

den modifierade mallen (bilaga 2) av Forsberg och Wengström (2016) och 

Willman et al. (2006). Kvalitén på de valda artiklarna låg mellan 76 och 88 % och 

ett medelvärde på 81,25 %, vilket författarna ser som en styrka då tillförlitligheten 

stärks med en hög kvalitet på artiklarna. Två av artiklarna som inkluderats i 

resultatet utgår från både anhöriga och patienters perspektiv. Det går dock att 

urskilja vad patienten har sagt och vad anhöriga har sagt varför dessa två artiklar 

ändå inkluderades i resultatet.  

 

Sökningen av litteratur begränsades inte geografiskt utan de inkluderade artiklarna 

var genomförda i olika delar av världen. Detta kan ses både som en styrka och en 

svaghet. Styrkan är att det ger ett brett resultat och att det går att se likheter och 

skillnader mellan olika ställen i världen. Svagheter kan vara att kulturer, 

socioekonomiska faktorer och religion kan påverka deltagarna vilket gör det svårt 

att tolka och jämföra de olika artiklarna då få artiklar kommer från samma 

geografiska område. Dock påvisar de inkluderade artiklarna liknande resultat med 

varandra oavsett världsdel vilket kan ses som en styrka. 

 

I bakgrunden har båda begreppen anhöriga och närstående använts. Då källorna 

använt olika begrepp och inte definierat vad de menar med anhöriga och 

närstående användes bägge begreppen för att inte byta ut det begrepp som källorna 

använt sig av. Vidare i bakgrunden har även begreppet patient använts för att 
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beskriva den sjuka personen som får palliativ vård vilket är det begrepp som 

källorna använt sig av. I resultatet har författarna till litteraturöversikten dock valt 

att använda sig av begreppet familjemedlem istället för patient för att tydliggöra att 

patienten är en familjemedlem och att det är en familjemedlem i palliativ vård som 

de anhöriga vårdar.  

 

5.4 Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet var granskade och godkända av en 

etisk kommitté. Skriftligt eller muntligt medgivande att delta i studierna sågs i 

majoriteten av artiklarna. I de få artiklarna där det inte framgår om anhöriga gett 

skriftligt eller muntligt medgivande att delta i studierna sågs möjligheten att kunna 

avbryta medverkan under studiens gång. Populationen bestod av män och kvinnor 

i olika åldrar och de hade varierade relationer med familjemedlemmen som 

vårdades palliativt.  

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har författarna kommit i kontakt med 

patienter och dess anhöriga under olika faser i den palliativa vården. Detta har gett 

en viss förförståelse för ämnet i examensarbetet, dock har ingen av författarna varit 

anhöriga i palliativ vård vilket har gjorde det lättare att försöka vara objektiv i 

examensarbetet. Avsikten har varit att objektivt läsa och sammanställa litteraturen 

utan att lägga in egna värderingar vilket, förhoppningsvis, gjort att förförståelsen 

för ämnet inte påverkat resultatet i litteraturöversikten. Vidare har författarna haft 

för avsikt att översätta och formulera litteraturen korrekt för att återge 

sanningsenliga fakta för att inte förvränga litteraturen. Då engelska inte är 

modersmål för någon av författarna och då samtliga valda artiklar är skrivna på 

engelska har elektroniska översättningsverktyg och lexikon använts. Detta för att 

tolka text och svåra ord för att minska risken för feltolkningar eller att förvränga 

texten.  

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 

Denna litteraturöversikt kan öka förståelsen för vilka upplevelser anhöriga har som 

medverkar i den palliativa vården av en familjemedlem. Litteraturöversikten kan 

även hjälpa anhöriga som vårdar en familjemedlem att se hur andra anhöriga har 
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upplevt en liknande situation. Även vårdpersonal kan ta del av resultatet för att öka 

sin förståelse för vilka upplevelser och utmaningar de anhöriga står inför för att 

kunna hjälpa och stötta dem bättre. 

 

5.6 Konklusion 

Litteraturöversikten har visat att anhöriga har varierande upplevelser av att 

medverka i den palliativa vården av en familjemedlem. Att medverka i den 

palliativa vården gav anhöriga en del negativt laddade känslor, till exempel i form 

av maktlöshet och skuldkänslor, men även positivt laddade känslor då de 

upptäckte sin egen styrka och de upplevde att de fick ge något tillbaka till 

familjemedlemmen. Anhöriga hade också varierade upplevelser av 

kommunikation med vårdpersonalen, en del upplevde bristande 

informationsöverföring och en del tyckte inte att de fick information anpassat till 

deras kunskapsnivå. I litteraturöversikten kom det även fram att den anhöriges liv 

påverkades, bland annat att deras hem blev en vårdplats, de fick ta ett stort ansvar 

och de fick sätta sina egna behov åt sidan. Det är därför viktigt att som 

vårdpersonal vara medveten om dessa känslor som anhöriga kan uppleva för att 

kunna stötta den anhöriga utifrån dennes behov för att främja den anhöriges hälsa. 

Vårdpersonalen behöver också anpassa sin kommunikation till rätt nivå för den 

anhöriga och se till att de får den information som de behöver och vill ha. 

Anhöriga behöver också stöd med tanke på den förändringen som har skett i deras 

liv, vilket gör att vårdpersonal behöver vara observant på deras behov och stötta 

dem utifrån dessa.  

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

De resultat som visade sig tydligast i litteraturöversikt var att anhörigas känslor 

varierande mellan frustration, desperation, maktlöshet, isolation och skuldkänslor. 

Det skulle därför vara önskvärt med vidare forskning om hur sjuksköterskan kan 

bemöta de anhöriga för att underlätta och stötta i denna känslostorm. 

Litteraturöversikten visade även att kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

anhöriga kunde vara bristfällig och att anhöriga har svårt att be om och att ta emot 

hjälp. Vidare forskning om hur kommunikationen kan förbättras så att anhöriga 

upplever sig bättre informerade och hur sjuksköterskan kan få anhöriga att känna 
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sig trygga med att våga be om hjälp och att ta emot den hjälp som erbjuds. I 

framtiden skulle det också vara önskvärt om vidare forskning på hur 

sjuksköterskan kan underlätta och stötta i den omställningen som sker för den 

anhörige med tanke på att vården kanske sker i deras hem och de måste lära sig 

nya saker, ta stort ansvar och att de måste prioritera bort deras egna behov. 
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behovet av att vara synlig, behov av 

specifik information om sjukdom, 

behovet av emotionellt stöd, 

utmaningar, osäkerhet och smärta 

av att se sjukdomsprogressen. 

Medel: 80% 



 

 

Higginson, I. J. 

2012. 

Storbritannien.  

psycho-educational 

intervention 

Jackson, J., White, 

P., Fiorini, J., Shay, 

J-T., Derderian, L., 

Ayotte, J., & Hall, 

R-O. 2012. USA.  

Family Perspectives on 

End-of-Life Care: A 

Metasynthesis 

 

Att undersöka familjens perspektiv på 

vård i livets slutskede inom 

långtidsvård. 

Kvalitativ 

studie.  

Intervju. 

19 Studien fann bland annat följande 

teman: Kvalitet vid döendet, 

kvalitet och kontinuitet av personal, 

övergångar mellan olika 

vårdformer, personalens 

kommunikation och råd till 

anhöriga och personal.  

Medel: 76% 

Milberg, A., 

Wåhlberg, R., 

Jakobsson, M., 

Olsson, E-C., 

Olsson, M., & 

Friedrichsen, M. 

2012. Sverige.  

What is a ‘secure base’ 

when death is 

approaching? A study 

applying attachment 

theory to adult 

patients’ and family 

members’ experiences 

of palliative home care 

Att använda tillgivenhetsteori som 

teoretisk referensram för att förstå 

patienters och familjemedlemmars 

erfarenheter av vad som kännetecknar 

palliativ vård i hemmet som ”en säker 

bas” och de underliggande 

betydelserna av att ha sådana 

erfarenheter.  

Kvalitativ 

studie. Intervju.  

26 Studien fann många teman, bland 

annat: Igenkänd som en individ, 

lättnad av bördan av ansvar, känna 

sig välkommen, att bli informerad, 

en känsla av kontroll, inre frid och 

hopp.  

Medel: 76% 

Munck, B., 

Fridlund, B., & 

Mårtensson, J. 

2008. Sverige.  

Next-of-kin caregivers 

in palliative home care 

– from control to loss 

of 

control 

 

Att beskriva situationer som influerar 

anhörigvårdares förmåga att hantera 

palliativ vård i hemmet.  

Kvalitativ 

studie. Intervju.  

9 Studien fann två teman: 1. 

Upprätthålla kontroll och 2. Förlora 

kontroll. Anhöriga strävade efter att 

behålla någon sorts kontroll i deras 

annars kaotiska och osäkra dagliga 

liv. 

Hög: 88 % 

Oliver, DP., 

Washington, K., 

Kruse, R. L., 

Albright, D. L., 

Lewis, A., & 

Demiris, G. 2014. 

Hospice Family 

Members’ perception 

of and Experiences 

With End-of-Life Care 

in the Nursing Home.  

Att undersöka hur anhörigas hälsa 

skiljer sig beroende på om patienten 

får vård på kommunalt boende eller 

hospice samt vilka erfarenheter de har 

av den palliativa vården.  

Mixad studie. 

Intervju och 

frågeformulär.  

443 Studien fann sex teman: 1, 

Familjens förväntningar, 2, 

Kommunikation, 3, Brister i vården, 

4, Smärthantering, 5, Positiva 

erfarenheter. 

Medel: 76% 



 

 

USA. 

Sherman, D. W., 

McGuire, D. B., 

Free, D., & Young 

Cheon, J. 2014. 

USA.  

A Pilot Study of the 

Experience of Family 

Caregivers of Patients 

With Advanced 

Pancreatic Cancer 

Using a Mixed 

Methods Approach 

Att undersöka genomförbarheten av 

en större, mixad metod, longitudinell 

studie av anhörigvårdare av patienter 

med avancerad bukspottkörtelcancer 

och att få insikt i erfarenheten av att 

vara anhörigvårdare.   

Mixad metod. 

Intervju och 

frågeformulär.  

8 Studien fann många teman, bland 

annat: Krisen i samband med 

diagnosen, kränkning av antagandet 

om liv och hälsa, coping-strategier, 

resurser, upptäckter, vinster och 

utveckling och ouppfyllda behov 

hos vårdaren.   

Hög: 88% 

Totman, J., 

Pistrang, N., Smith, 

S., Hennessey, S., 

& Martin, J. 2015. 

Storbritannien.  

‘You only have one 

chance to get it right’: 

A 

qualitative study of 

relatives’ experiences 

of caring at home for a 

family 

member with terminal 

cancer. 

Att undersöka de emotionella 

utmaningarna som anhörigvårdare i 

hemmet upplever och deras 

erfarenheter av hälso- och 

sjukvårdspersonal, ur existentiell 

psykologis perspektiv 

Kvalitativ 

studie. Intervju.  

15 Studien fann många teman, bland 

annat: Att vara ankaret, vara 

konstant på alerten, ”gör jag 

tillräckligt?”, att vara på egen hand, 

intimitet och acceptans och 

tacksamhet.  

Medel: 80% 

Ward-Griffin, C., 

McWilliam, L., C., 

& Oudshoorn, A. 

2012. Kanada.  

Relational Experiences 

of Family Caregivers 

Providing Home-Based 

End-of-Life Care 

Att undersöka de relationella 

erfarenheterna av att ge hembaserad 

vård i livets slutskede till vuxna med 

avancerad cancer från 

anhörigvårdares perspektiv.  

Kvalitativ 

studie.  

Intervju och 

observation.  

4 Studien fann tre teman: 1. Att 

prioritera patientens behov – 

ignorera sina egna behov, 2. Känna 

sig anknuten – känna sig isolerad 

och 3. Balansgång för att klara – 

kämpa för att överleva.  

Medel: 80% 

Wells, J, N., Spence 

Cagle, C., Bradley, 

P., & Barnes, D. M. 

2008. USA.  

Voices of Mexican 

American Caregivers 

for Family Members 

With Cancer 

Att undersöka underliggande social-

psykologiska processer hos Mexikan-

Amerikanska kvinnliga 

anhörigvårdare när de vårdade en 

familjemedlem med cancer.   

Kvalitativ 

studie. Intervju.  

34 Studien fann fem teman: 1. Bli 

starkare, 2. Omstrukturera livet, 3. 

Att lägga upp en strategi: ge vård 

till patienten, 4. Kämpar: smärtar 

för mycket och 5. Support: 

Hög: 88% 



 

 

Assistans för strategier eller 

barriärer till att bli starkare.  

Wong, W.K, T., 

Ussher, J., & Perz, 

J. 2009. Australien.  

Strength through 

adversity: Bereaved 

cancer carers’ accounts 

of rewards and 

personal growth from 

caring 

Att undersöka vad efterlämnade 

anhöriga upplevde som positiva 

aspekter eller fördelar som de fått av 

erfarenheten av att vårda en person 

med obotlig cancer efter att patienten 

har avlidit.  

 

Kvalitativ 

studie. Intervju. 

 

23 Studien fann fyra teman: 1. Att 

upptäcka styrka, som hade 

underrubrikerna: 1.1 Styrka genom 

motgång, 1.2 Styrka genom 

acceptans och 1.3. Styrka genom 

nödvändighet. 2. Relationen. 3 

Personlig utveckling, som hade 

underrubrikerna: 3.1. Relationen 

med andra och 3.2 Perspektiv på att 

leva. 4. Reflektioner över de 

positiva aspekterna av att vårda. 

Medel: 76% 



 

 


