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Abstrakt 

Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att lindra smärta och symtom samt 

att tillgodose existentiella behov, så att personen som vårdas kan uppleva 

livskvalitet. Både den som vårdas och dennes familj befinner sig i en svår 

situation. Brist på stöd från hälso- och sjukvårdspersonal till familjemedlemmar 

riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och sämre förutsättningar att hantera 

dödsfall.  

Syfte: Att beskriva hur familjer upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

vid palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt. Resultatet grundar sig i 15 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Det har i resultatet identifierades fem återkommande faktorer som 

lyfts av familjer som viktiga delar i stödet. Dessa faktorer är att den som är sjuk 

blir väl omhändertagen, samtala om egna tankar, stöd genom att ha kontroll på 

situationen, bekräftelse samt individanpassad och ärlig information. 

Slutsats: Att den som är sjuk blir väl omhändertagen, samtala om egna tankar, 

stöd genom att ha kontroll på situationen, bekräftelse samt individanpassad och 

ärlig information är tillsammans en övergripande bild av vad familjer upplever ger 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal vid palliativ vård.  

Nyckelord:  Anhörig, familj, palliativ vård, stöd, upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: The palliative care aims to relieve pain and symptoms as well as 

to address existential needs, so that the person who being cared for can experience 

quality of life. Both the caretaker and his family are in a difficult situation. Lack of 

support from healthcare professionals to family members is likely to suffer from 

mental health and poor conditions for dealing with deaths. 

Aim: To describe how families experience support from healthcare professionals 

in palliative care. 

Method: A literature review. The result is based on 15 scientific articles. 

Results: In the result, five recurring factors have been identified by families as 

important elements of the support. These factors are that the sick person is well 

taken care of, talking about own thoughts, support by having control of the 

situation, confirmation, and personalized and honest information. 

Conclusion: That the sick person is well taken care of, discussing his own 

thoughts, support by checking the situation, confirmation, and personalized and 

honest information together are an overall picture of what families experience 

provide support from healthcare professionals in palliative care. 

Keywords: Experiences, family, palliative care, relative, support.  
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Inledning 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom den somatiska delen har vi 

båda varit i kontakt med patienter som varit drabbade av cancer i olika stadier. I 

dessa situationer har vi även mött patientens familj. Vi har mött patienter i olika 

åldrar med olika cancerdiagnoser och prognoser. Patienterna vi mött har varierat 

mellan personer som nyligen diagnostiserats med cancer till personer som vårdats 

vid livets slut. Vården och arbetet kring patienter som vårdas palliativt har krävt ett 

stort engagemang. Alla kompetenser sätts på sin yttersta spets. Vi upplevde att 

både patienter och familjen kände trygghet då sjuksköterskorna tog sig tid, var 

tydliga i kommunikationen samt engagerade i sitt arbete. Vi upplevde även att det 

förutom den medicinska vården fanns ett stort behov av att ha en öppen dialog 

med patienten och familjen.  

 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Syftet med den palliativa vården är att lindra smärta och symtom och tillgodose 

existentiella behov så att personen som vårdas kan uppleva livskvalitet i samband 

med livets slutskede. Den palliativa vården bedrivs utifrån de fyra hörnstenarna: 

symtomkontroll, kommunikation och relation, närståendestöd och teamarbete. 

Både patient och familj är i en mycket påfrestande situation och behöver känna en 

helhet och närhet där familjen får hjälp och stöd från vårdpersonal. Denna utsatthet 

kräver att vårdpersonalen visar empati, medkänsla och förståelse för den unika 

situationen. För vårdpersonalen innebär det också att våga vara nära patienten och 

anhöriga för att se deras individuella behov. För att vårdpersonalen skall kunna ge 

det stöd och den hjälp som behövs krävs utbildning och fortbildning inom palliativ 

vård (Regionala Cancercentrum, 2016). Enligt WHO (World Health Organization) 

definieras palliativ vård som ett förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten för 

patienten samt för deras familj. Detta genom att lindra lidande samt i ett tidigt 

skede upptäcka, bedöma och behandla smärta samt fysiska, andliga och 

psykosociala problem.  

 

Palliativ vård innebär också att så länge som möjligt låta patienten leva ett aktivt 

liv, stödja patient och anhöriga i sorgeprocessen och att varken påskynda eller 
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fördröja döden (World Health Organization, 2018). Den palliativa vården ses som 

en process som innehåller två faser. En tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen 

börjar då en person får en diagnos med obotlig utgång. I denna fas ligger fokus på 

att lindra symtom och förlänga livet. Den sena fasen börjar då de insatser som 

gjorts inte längre ses som meningsfulla eller att de behandlingar som ges ger så 

allvarliga biverkningar att patienten kan ta skada eller lider av det. Insatserna i den 

sena fasen fokuserar på att lindra lidande. Döden är oundviklig och ses inom en 

snar framtid (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Den palliativa vårdens utveckling 

Enligt Nationella Rådet för Palliativ Vård (u.å.) fanns det fram till tidigt 1900-tal 

ett tomrum gällande vård i livets slutskede. Det fanns stora begränsningar i 

smärtlindring och symtomatisk behandling. Att identifiera patientens existentiella 

och psykosociala behov i samband med vård i livets slutskede var även detta något 

som var bristfälligt ända fram till 1950-talet då en utveckling av farmakologin 

samt en ökad förståelse för patientens existentiella behov växte fram. I och med 

detta kunde den palliativa vården arbetas fram under 1960-talet. Dame Cicely 

Saunders, en sjuksköterska som arbetade vid St. Christophers hospice i England är 

den person som till stor del arbetat fram grunden för den palliativa vården. Här 

identifierades behovet av stöd i sorgearbetet, behovet av närstående och familj för 

den döende samt vikten av samarbete mellan olika professioner. I den palliativa 

vården som arbetades fram eftersträvades att se hela personen bakom patienten för 

att i största möjliga mån tillgodose samtliga behov (a.a.).  

 

Socialstyrelsen (u.å. a) skriver att många personer är i behov av palliativ vård men 

att tillgängligheten till palliativ vård varierar kraftigt i olika delar av Sverige. Det 

beräknas dö mellan 90 000 och 100 000 personer årligen. En stor del av dessa 

kräver palliativ vård (a.a.). Dagens palliativa vård kan bedrivas på många olika 

ställen; i hemmet, på sjukhus eller på speciella palliativa enheter. Läkare, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och kuratorer är några av de professioner som 

arbetar i team kring patienten och familjen vid palliativ vård. År 2006 startades på 

uppdrag av Socialstyrelsen ett kvalitetsregister för palliativ vård, där målet är att 

registrera samtliga dödsfall. Sista levnadsveckan innan dödsfallet skall bedömas 
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utifrån olika aspekter. Detta görs i syfte att kunna utveckla och kvalitetssäkra den 

palliativa vård som bedrivs idag (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2010).  

 

Sjuksköterskans stödjande roll för familjer vid palliativ vård 

I Sverige har det blivit allt mer vanligt med palliativ vård i hemmet vid livets slut. 

Det gör också att anhöriga blir mer delaktiga. Det kan för en del upplevas som 

skrämmande då döden är något främmande för dem (Borstrand & Berg, 2009). Att 

vara anhörig till en person i palliativ vård är en ständig balansgång mellan att vara 

stödjande för den som är sjuk och samtidigt se till sina egna behov. Ofta läggs 

fokus på den som är sjuk och anhörigas egna behov hamnar i skymundan. Detta 

gör att arbetsbördan för den anhörige blir tung och bidrar såväl till fysiska som 

psykiska påfrestningar (Svenska palliativregistret, u.å.). Psykiska påfrestningar kan 

yttra sig i form av panikångest, depressioner, orkeslöshet och psykisk utmattning 

(Socialstyrelsen, 2014). Att som anhörig ha en sjuksköterska i hemmet som stöttar 

under den palliativa vården är av stor vikt. Det är en stor påfrestning för de 

anhöriga, både känslomässigt och fysiskt och här har sjuksköterskan en viktig roll i 

att skapa trygghet och tillit både för patient och anhöriga (Borstrand & Berg, 

2009). Given och Reinhard (2017) refererar till National Alliance for Caregiving 

and American Association of Retired Persons Public Policy Institute (2015) där de 

visar på vilka påfrestningar de anhöriga kan drabbas av i samband med att en 

anhörig är sjuk. Magproblem, sömnproblem, viktminskning och förlust av mental 

styrka är vanligt förekommande problem (a.a.). Förutom fysiska påfrestningar kan 

anhöriga även drabbas av psykiska påfrestningar (Svenska palliativregistret, u.å.). 

 

Sjuksköterskan har förutom ett ansvar för patienten även en central roll för övriga 

familjemedlemmar. Genom att sjuksköterskan involverar patienten och dennes 

familj bevaras deras integritet och värdighet (Golsäter, Henricson, Enskär & 

Knutsson, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Att stödja en familj i 

samband med palliativ vård handlar om att ge ett känslomässigt stöd. Det handlar 

om att lyssna, samtala och informera familjen. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal vågar samtala med familjen om deras förväntningar och rädslor 

över vad som kan förväntas av sjukdomen. Familjen kan också behöva stöd i 

komma i kontakt med olika instanser som rör praktiska saker, såsom hemtjänst 
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eller information angående ekonomiska delar såsom närståendepenning (Regionala 

Cancercentrum, 2016). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att stödja familjer  

Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver i sin studie där sjuksköterskor väl 

bekanta med palliativ vård deltar, att de bör finnas en hög ambition och ett stort 

intresse av just denna vårdform. Sjuksköterskorna i studien är positivt inställda till 

arbetet och har höga ambitioner med vården. Dels handlar det om att uppfylla 

patientens och familjens önskemål och behov. Men även att skapa förutsättningar 

för att kunna ge patienten den bästa möjliga vården. Hur patienten och familjen 

behandlas anses som en ytterst viktig komponent och ett gott samarbetet med 

familjen anses vara en förutsättning för att kunna uppnå en god död. Studien lyfter 

vidare vikten av att arbetet inte bör präglas av rutiner utan ska innefatta flexibilitet 

för att kunna skapa en god livskvalitet för patient och familj. Sjuksköterskorna 

beskriver också att den palliativa vården är kunskapskrävande och är inget arbete 

som går att göra instinktivt (a.a.).  

 

Det finns faktorer som utgör en utmaning för sjuksköterskan i att tillgodose behov 

och önskemål från familjen. Det kan bland annat vara åtgärder som är beroende av 

en läkare eller att familjen anser att det är bättre att deras anhörig vid försämring 

ska vårdas på sjukhus istället för i hemmet. Detta skapar frustration och upplevelse 

av maktlöshet hos sjuksköterskor inom palliativ vård (Karlsson, Roxberg, Barbosa 

da Silva & Berggren (2010). Det finns fler faktorer som sjuksköterskorna i studien 

ansåg vara påfrestande med att vårda personer i palliativ vård. En sådan faktor var 

att de kände sig oroliga över att inte kunna ge anhöriga den tid och stöd de behöver 

för att få sina behov tillgodosedda. Sjuksköterskorna ansåg att det är viktigt för 

dem att säkerställa att familjen får det stöd de behöver i sin sorg (a.a). 

Sjuksköterskorna upplevde även att det är svårt när patienten och familjens 

önskningar inte är densamma och där sjuksköterskan hamnade mellan patienten 

och familjens önskningar  (Peterson et al., 2010).  
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När de anhöriga är barn 

När anhöriga är barn, det vill säga personer under 18 år (Socialstyrelsen, 2009), 

vars förälder vårdas palliativt vid livets slut kan det enligt Golsäter et al. (2016) 

innebära särskilda utmaningar hos sjuksköterskan. Barn har olika förmåga till att 

förstå deras föräldrars sjukdom sett till deras kognitiva utveckling och mognad. 

Här gäller det enligt Socialstyrelsen (2013) att anpassa informationen och miljön 

efter barnets förutsättningar (a.a.). I situationer där föräldrar vill berätta om sin 

sjukdom, upplever föräldrarna sig ha otillräcklig kunskap och förmåga för att 

delge den informationen till barnen (Golsäter et al., 2016). Det gör att 

sjuksköterskans roll i sammanhanget blir att ge föräldern det stöd den behöver för 

att orka med situationen (Socialstyrelsen, 2013). Det är inte heller alla föräldrar 

som vill delge för sina barn att de drabbats av allvarlig sjukdom. Detta har att göra 

med att man som förälder kan anse att det är mer skonsamt för barnet om man 

lever som vanligt. När en förälder som är allvarligt sjuk inte bjuder in barnen till 

diskussion kring sjukdom kan barnet uppleva sig själv som oduglig i 

sammanhanget. Detta kan i sin tur leda till att barnet då istället håller frågorna 

kring sjukdomen för sig själv, för att inte besvära den sjuka föräldern. Att som 

sjuksköterska se på när en förälder väljer att inte berätta för sina barn om sin 

sjukdom anses vara svårt. Samtidigt uttrycker sjuksköterskor inom den 

onkologiska verksamheten att det också ligger rädsla i att ta den diskussionen med 

föräldrarna. Rädslan hos sjuksköterskorna kan bero på bristfälliga kunskaper om 

hur man pratar med en förälder om barnets situation (Golsäter et al., 2016). 

 

Teoretisk referensram: Familjefokuserad omvårdnad 

När en person blir svårt sjuk eller lider av ohälsa drabbas förutom personen i fråga 

även övriga i omgivningen, såsom familj. Vad som anses vara familj kan se olika 

ut och är ett begrepp som identifieras av patienten själv. Inom familjefokuserad 

omvårdnad beskrivs familj som känslomässiga band, inte nödvändigtvis blodsband 

mellan olika personer. Begreppet familj kan förstås som ett system, där olika 

förändringar påverkar hela systemet. En positiv förändring kan ge en positiv 

inverkan, samtidigt som allvarlig sjukdom kan ge motsatt effekt. När 

sjuksköterskan inkluderar familjen i vårdandet öppnar det upp för ett samspel där 

alla parters kompetens och resurser kan tas tillvara. Detta ger en känsla av 
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välbefinnande för alla parter (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Att stå någon nära som lider av sjukdom kan vara 

tungt, i vissa fall upplevs också situationen som en börda. Om man dessutom 

förväntas ta ansvar för den som är sjuk kan bördan bli ännu tyngre och risken för 

att drabbas av utmattning är stor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015). Om det i 

vården endast läggs fokus på den som är drabbad av sjukdom, leder det till att 

resterande familjemedlemmar hamnar i skymundan. Inom den familjefokuserade 

omvårdnaden har familjen stor betydelse för vården. Familjen besitter information 

om patienten som kan vara viktig dels under vårdtillfället men även efter 

utskrivning till hemmet som anhörigvårdare. Familjen skall ses som resurs med 

den erfarenhet och kompetens de besitter och detta skapar för vården ytterligare 

resurser, möjligheter till att ge den bästa möjliga vård och ger lösningar på 

problem om resurserna hos familjen tas tillvara (Benzein et al., 2017). Vikten av 

detta förhållningssätt i relation till palliativ vård bekräftas även i de fyra 

hörnstenarna för palliativ vård. Där beskrivs det att en god relation och 

kommunikation med familjen ska eftersträvas. Familjen ska inkluderas i vårdandet 

och få det stöd de önskar, såväl före som efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Problemformulering 

Palliativ vård inkluderar både patient och familj. Då en majoritet av patienterna 

vill bo hemma så länge som möjligt blir familjen mer delaktig i vårdandet. Det är 

viktigt att få mer kunskap om familjens erfarenheter och deras behov av stöd. 

Detta för att hälso- och sjukvårdspersonal ska få en ökad kunskap om vad familjer 

anser är viktigt och stödjande i syfte att kunna tillgodose behovet av stöd bättre. 

Bra stöd till familjen är en förutsättning för att de ska orka vara ett gott stöd för 

patienten men även för att de själva ska känna sig trygga och orka med vardagen.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån vetenskapliga artiklar beskriva hur familjer 

upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal vid palliativ vård. 
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Definition av centrala begrepp 

Palliativ vård: Avser hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som 

innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt 

organiserat stöd till närstående (Socialstyrelsen, u.å, b). 

Hälso- och sjukvårdspersonal: Med hälso- och sjukvårdspersonal avses alla som 

arbetar i offentlig och privat hälso-och sjukvård och som medverkar i vård av 

patienter (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Metod 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012) bygger en 

litteraturöversikt på ett visst omvårdnadsrelaterat område eller problem där en 

översikt av kunskapsläget skapas (a.a.). 

  

Urval    

Inklusionskriterier 

Artikelns publiceringsdatum kan vara av betydelse för studiens relevans enligt 

Forsberg och Wengström (2016) därav är artiklarna från åren 2007-2018. 

Artiklarna är peer-reviewed och i fulltext samt på engelska. Författarna har valt att 

inte avgränsa sig på specifik diagnos utan generellt på palliativ vård. Författarna 

har heller inte avgränsat insamlingen av material till specifika länder. 

 

Forsberg och Wengström (2016) beskriver att riktlinjerna för god medicinsk 

forskning bland annat innefattar att artiklar till en sammanställning bör vara 

artiklar där ett etiskt tillstånd finns, alternativt att det tydligt framgår ett noggrant 

övervägande av etiska aspekter (a.a.). Författarna till litteraturöversikten har 

eftersträvat att fullfölja riktlinjerna för god vetenskaplig sed, både i urval och i 

presentation av resultat. 
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Exklusionskriterier 

I litteraturöversikten har artiklar som inte uppfyller medelhög eller hög 

kvalitetsgrad enligt de modifierade granskningsmallarna från Högskolan Dalarna 

exkluderats.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

De vetenskapliga artiklar som valts ut till litteraturöversikten har analyserats 

utifrån modifierade granskningsmallar från Högskolan Dalarna, för kvantitativa 

respektive kvalitativa artiklar. Dessa mallar innehåller kryssfrågor där alternativen 

är ja eller nej, varje kryssat ja ger ett poäng och varje nej ger noll poäng. Poängen i 

granskningsmallarna har sedan omvandlas till procent. Författarna har i studien 

enbart valt ut artiklar med en kvalitet på mellan 60-79%, som innebär medelhög 

kvalitet och 80-100%, som innebär hög kvalitet enligt Forsberg och Wengström 

(2016). De artiklar som haft en mixad metod har granskats med kvalitativ och 

kvantitativ granskningsmall. Sedan har ett medelvärde tagits utifrån det och 

omvandlats till procent.  

 

Sökord 

I litteraturöversikten har sökorden: Terminal care, palliative care, experiences, 

family, relative, nurs och support använts. Terminal care är Mesh-termen för 

palliativ vård. Alla sökningarna innehöll något av sökorden eller Mesh termen i 

kombination med den booelska termen AND som enligt Forsberg och Wengström 

(2016) ger en mer systematisk och mer specifik sökning (a.a.). 

 

Datainsamling 

Artiklar i litteraturöversikten har sökts i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa 

databaser är enligt Forsberg och Wengström (2016) breda databaser som täcker 

området medicin och omvårdnadsforskning. Databasen CINAHL är specialiserad 

specifikt för just omvårdnadsforskning (a.a.).  

 

I sökningen av artiklar har sökorden eller MeSh termen använts i olika 

kombinationer i de olika databaserna. CINAHL har varit den databas där samtliga 

artiklar har hämtats. De sökningar som gjordes i PubMed tillförde ej något 

ytterligare till litteraturöversikten utan gav enbart dubbletter på redan befintligt 
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material. Sökningarna av artiklar inklusive databas och sökträffar, sökord, lästa 

abstrakt, lästa titlar, utvalda artiklar samt urval efter kvalitetsgranskning redovisas 

i tabellform, se bilaga 1. De artiklar som ligger till grund för resultatet i denna 

litteraturöversikt presenteras i tabellform, se bilaga 2, där författare, titel, syfte, 

design/metod, resultat och kvalitetsgrad framgår. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökningen av artiklarna har utförts av båda författarna i båda databaserna, detta 

har skett individuellt och gemensamt. När författarna hittat intressanta titlar har 

abstraktet lästs för att avgöra om artikeln motsvarar syftet med litteraturöversikten. 

Detta har utförts av författarna var för sig och delades upp så att båda författarna 

skulle hitta ungefär lika många potentiella artiklar. Då abstraktet motsvarade syfte 

och frågeställningar läste respektive författare igenom artiklarna samt 

kvalitetsgranskade respektive författarna sitt insamlade material. När författarna 

tillsammans funnit 15 artiklar skrevs sammanfattningar på respektive artiklar som 

sedan båda författarna läste igenom. Författarna har även läst varandras artiklar 

samt diskuterat insamlat materials innehåll, för att se om båda författarna ansåg att 

det var artiklar som var relevant för syftet. Författarna har gemensamt arbetat fram 

samtliga delar i litteraturöversikten. Detta har skett genom fysiska träffar samt 

användandet av internettjänsten Google Drive, där har båda kunnat arbeta med 

materialet parallellt.   

 

Analys och tolkning av data 

För att på ett strukturerat sätt analysera artiklarnas resultat, där likheter och 

skillnader identifieras bör det ske i tre steg enligt Friberg (2012). När artiklarna till 

föreliggande arbete höll en medelhög eller hög kvalitet analyserades artiklarna 

utifrån Fribergs (2012) modell. I det första steget skall artiklarna läsas flertalet 

gånger för att skapa en rättvis uppfattning om innehållet. I det andra steget skall en 

översikt av artiklarna skapats i tabellform. I tabellen finns bland annat syfte, metod 

och resultat. Slutligen skall skillnader och likheter identifierats. Utifrån de likheter 

och olikheter som identifieras skapas rubriker för att ha få en överblick av 

materialet (a.a.). Författarna har utifrån de likheter och skillnader som identifierats 

arbetat fram ett resultat.  
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Etiska överväganden 

Författarna till litteraturöversikten har valt att arbeta i enlighet med de riktlinjer 

som finns angivna i Forsberg och Wengström (2016) angående vetenskapligt 

skrivande. Där finns en sammanställning för hur god medicinsk forskning skall 

utarbetas och vikten av att fusk och ohederlighet inte får förekomma. Det 

definieras vidare med att stöld eller plagiat av data inte är tillåtet. Förvrängning av 

forskningsprocessen där metoder/hypoteser utan angiven källa finns, anses vara 

avsteg från god vetenskaplig sed. Vidare etiska aspekter som bör följas är, att det 

finns ett etiskt tillstånd i utvalda artiklar till litteraturöversikten. Alternativt att 

författarna till respektive artikel själva har visat att de gjort noggranna etiska 

överväganden (a.a.). I arbetet med litteraturöversikten har författarna eftersträvat 

ovanstående samt att inneha ett opartiskt förhållningssätt, där både negativa och 

positiva resultat redovisas. Referenser till arbetet skall tydligt framgå enligt 

Forsberg och Wengström (2016) vilket författarna till föreliggande 

litteraturöversikt eftersträvat.  

 

Resultat  

Resultatet grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna i resultatet är tretton 

stycken kvalitativa och två stycken med mixad metod. Resultatet som ligger till 

grund för denna litteraturöversikt baseras på resultat utifrån intervjuer, 

observationer och frågeformulär. Deltagarna i studierna var familjemedlemmar 

och i en av artiklarna var deltagarna par, det vill säga maka eller make där 

antingen makan eller maken fick palliativ vård. Artiklarna är från följande länder: 

England(n= 3), Irland(n= 1), Norge(n= 2), Sverige(n= 7), Tjeckien(n= 1) och 

Tyskland(n= 1). Efter analysarbete av valda artiklar identifierades fem 

återkommande kategorier vilka var: Att den som är sjuk blir väl omhändertagen, 

samtala om egna tankar, stöd genom att ha kontroll på situationen, bekräftelse 

samt individanpassad och ärlig information.  
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Betydelsefullt att känna att den som är sjuk blir väl omhändertagen 

I den norska studien av Devik, Hellzen och Enmarker (2016) intervjuades anhöriga 

till personer som vårdades palliativt. Studiens syfte var att identifiera anhörigas 

upplevelser av lidande i samband med palliativ vård. Tio anhöriga deltog i studien. 

I studien beskrev familjer att de upplevde stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

när deras anhöriga vårdades och blev bemötta med värme, personlighet och 

medkänsla. Det skapade en känsla av trygghet för övriga i familjen och bidrog till 

att deras vårdlidande för en stund lyste med sin frånvaro. Det skapade ett inre lugn 

hos familjen och bidrog att de för en stund kunde koppla av. När de upplevde att 

deras anhörig vårdades med omsorg kände familjen ett stöd från vårdpersonalen. 

Då de visste att deras anhörige fick en omsorgsfull vård och familjen kände en 

försäkran om att deras anhörig blev väl omhändertagen och i takt med detta ökade 

stödet från hälso- och sjukvårdspersonalen. Familjerna menar att i de fall som 

deras anhöriga är i trygga händer och får ett gott stöd upplever familjen i sin tur att 

de får stöd (a.a.).  

 

Enligt Buzgova, Spatenkova, Fukasova-Hajnova och Feltl (2016) ansåg 57% av de 

anhöriga det har betydelse att veta namn på den som vårdar. Det innebar att de fick 

ett större förtroende för vården (a.a.). Familjer uttrycker att det var av stor vikt att 

vårdpersonalen hade en god palliation kring den som var sjuk, det vill säga 

symtomkontroll och inkludering av patienten, för att upplevelsen av stöd skulle 

vara uppfyllt hos familjen (Fisker & Strandman, 2007). Majoriteten av deltagarna i 

(Lees, Mayland, West & Germaine, 2014) ansåg att medkänsla av vårdpersonal, 

var en grundläggande komponent för att skapa en positiv inverkan på familjen. En 

deltagare berättade hur två sjuksköterskor efter att hennes mor avlidit hjälpte 

familjen med att tvätta modern och det gjorde att familjen upplevde att deras mor 

vårdades med värdighet också efter att hon avlidit (a.a). 

 

Betydelsefullt att få samtala om sina egna tankar 

Carlsson (2014) studerade upplevelsen av strukturerade samtal med sjuksköterska i 

samband med att en anhörig vårdades palliativt. Här beskriver 

familjemedlemmarna som var med i dessa samtal att de inte hade så stora 

förväntningar på samtalen. Efter samtalen berättade familjerna att det var som att 
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öppna en dammport, allting bara kom ut. Att få samtala med någon om sig själv 

var ett stort stöd och lättnad. Denna känslan bekräftas även i Benzien och Saveman 

(2008) där ett par beskrev hur det kändes som en vikt släppts från deras axlar, även 

om de inte led av vikten var det skönt att bli av med den (a.a.).   

 

I en svensk studie av Ekestrom, Olsson, Runesdotter och Fiirst (2014) studerades 

skillnader mellan en palliativ vårdavdelning och en allmän geriatrisk 

vårdavdelning och hur olika mål blev uppfyllda före och efter införandet av LCP 

(Liverpool Care Pathway). LCP är ett vårdprogram inom palliativ vård. Studien 

utfördes genom att anhöriga fick svara på ett frågeformulär, före och efter 

införandet av LCP. Där jämfördes anhörigas svar på respektive avdelning före och 

efter införandet av LCP för att se hur anhöriga upplevt vården på de olika 

avdelningarna. Det var 93 anhöriga som deltog i studien, 49 stycken på den 

palliativa vårdavdelningen och 44 stycken på den allmängeriatriska avdelningen 

(a.a.). 

 

En stor skillnad mellan respektive avdelning visade vara i hur stor grad de 

anhöriga fick möjlighet till att ställa frågor och samtala med en läkare. På båda 

avdelningarna gavs fler möjligheter till detta efter införandet vilket gjorde att de 

kände ett bättre stöd. Den största skillnaden mellan avdelningarna handlade om 

existentiella frågor, andlighet och religion samt stödet för anhöriga efter döden. 

Anhöriga upplevde ett stöd när de fick möjlighet att samtala om existentiella 

frågor, andlighet och religion. Det bidrog även till ett ökat stöd när deras 

familjemedlem avlidit. På den allmängeriatriska avdelningen uppger 5% av de 

anhöriga före införandet att utrymme för samtal kring dessa frågor fanns. Efter 

införandet svarade 24% av de anhöriga att de blev erbjudna samtal. På den 

palliativa avdelningen svarade 73% av de anhöriga att de blev erbjudna samtal före 

införandet av LCP och 81% efter införandet av LCP. Dessa punkter ingår i det 

palliativa vårdprogrammet LCP och är något som skall tas upp. På den palliativa 

avdelningen gavs större utrymme för samtal och anhöriga blev oftare erbjudna 

samtal gällande dessa frågor (Ekestrom et al., 2014).  
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I en svensk studie av Benzien och Saveman (2008) deltog sex personer med olika 

former av cancerdiagnoser samt deras respektive maka eller make i en 

gruppsession. Efter dessa sessioner intervjuades deltagarna om upplevelsen och 

effekterna av att delta i gruppsamtal med andra par som är i liknande situation. 

Intervjuerna skedde i deras hem. Det framkom i studien att de anhöriga ansåg att 

ett förtroendefullt förhållande med sjuksköterskan var en förutsättning för god 

kommunikation. Lyckades sjuksköterskan i samtalen upprätthålla en god relation 

med familjen stärktes möjligheten för deltagarna att känna sig fria att prata om 

nödvändiga frågor. Vidare beskriver deltagarna att en faktor för att upprätthålla en 

god relation, handlar om att bjuda in alla involverade i familjen till konversation. 

Att prata och dela tankar med sjuksköterskor som var utanför familjen ansågs som 

en bekräftelse, då sjuksköterskan lyssnade och pratade utan att döma. Detta gjorde 

att deltagarna vågade öppna sig och prata om tankar och funderingar som de haft 

inom sig. Samtalen ansågs ha en helande potential, både för dem som individ men 

även för hela familjen. Även om deltagarnas syn och erfarenhet av hopp och 

lidande inte alltid förändrades av samtalen, gjorde det skillnad för deltagarnas 

situation i den bemärkelse att de upplevde en lättnad efter samtalen. En av 

deltagarna i studien beskriver att det var som att en tung vikt släppt från axlarna. 

Att få möjlighet och utrymme till att samtala med någon utifrån, om sin egen 

situation som antingen anhörig eller patient ansågs av deltagarna ge en positiv 

inverkan för båda parter och för övriga i familjen. Att också få chansen att dela sin 

berättelse med andra människor i liknande situationer fick paren att komma 

närmare varandra och banden till deras respektive stärktes. Sessionerna öppnade 

upp för samtal och aspekter som tidigare inte varit berörda (a.a.). 

 

I Henriksson och Andersheds (2007) studie från Sverige bjöds fyrtio anhöriga till 

personer som fick palliativ vård i den sena fasen in. Dessa anhöriga deltog i 

gruppsessioner där varje möte hade ett speciellt tema. Det var totalt sex träffar som 

två sjuksköterskor från en palliativ vårdavdelning ledde. Efter att alla träffar 

genomförts valde tio anhöriga att sedan bli intervjuade om deras erfarenheter av 

samtalen. De anhöriga som deltog lyfter att det var skönt att dela sina erfarenheter 

med personer i liknande situation. Sessionerna gjorde att de anhöriga kände sig 

mer förberedda och fick bättre styrka att kunna stötta sin sjuke familjemedlem. De 
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upplevde även att dessa träffar gav dem tid till återhämtning. Detta gjorde att de 

fick mer ork och förmåga att vårda sin sjuke familjemedlem. I och med 

sessionerna fick de anhöriga också möjlighet att lära känna sjuksköterskorna och 

att de kände sig som en viktig resurs i vården. Stödet som de anhöriga upplevde i 

och med deltagandet sammanfattas i sex kategorier, bekräftelse, insikt, känsla av 

tillhörighet, deltagande, återhämtning och styrka (a.a.). 

 

Stöd genom ökad kontroll på situationen 

I en norsk studie av Eide-Lunde (2017) deltog tolv anhöriga till personer som 

vårdades palliativt. Dessa blev intervjuade angående hur de upplevde den 

individuella vårdplan de varit med och arbetat fram fick dem att klara av 

situationen. Utformandet av den individuella vårdplanen upprättades fyra månader 

till en vecka innan döden inträffade. De anhöriga beskriver att det kaos som rådde 

blev uppstyrt och strukturerat vilket var en lättnad för de anhöriga. Även om 

situationen där en familjemedlem vårdas palliativt är en sorg kunde familjen i och 

med den individuella vårdplanen se en del positivt. I och med den individuella 

vårdplanen ansåg de anhöriga att de fick bättre kontroll på situationen. De 

anhöriga upplevde ett stort stöd i och med den individuella vårdplanen då de 

upplevde att de fick dela bördan med professionella vårdare. De visste att det fanns 

fler som brydde sig vilket utgjorde ett stort stöd. Vårdplanen gav hopp, mening 

och stöd i den svåra situationen (Eide-Lunde, 2017). 

 

Lees et al. (2014) genomförde en studie i England där 72 släktingar deltog. 

Deltagarna var närstående som vårdat en släkting som avlidit i cancer.  Deltagarna 

fick besvara ett frågeformulär där utrymme fanns att dela med sig av sina egna 

berättelser. En av deltagarna berättar hur hon upplevde stöd varje gång vårdteamet 

besökte hennes make och förklarade makens tillstånd och vad hon kunde förvänta 

sig av sjukdomsförloppet. Likaså framgår det i studien att kommunikation med 

vårdpersonal om vad som händer efter döden är lika viktigt som den 

kommunikation som sker före döden (a.a). Att få stöd genom att ha en känsla av 

kontroll kunde också visa sig genom andra faktorer. Det kunde vara att känna hopp 

inför framtiden, att känna sig accepterad av vårdpersonal och få information om 
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vad de själva kan göra för patienten när de kommer hem från sjukhuset och stöd i 

hur de ska vårda patienten hemma (Buzgova et al., 2016). 

 

Viktigt att bli bekräftad i rollen som anhörigvårdare 

Den engelska studien av Totman, Pistrang, Smith, Hennessey och Martin (2015) 

har utforskat hur anhöriga upplever att vårda en palliativ familjemedlem i hemmet 

och deras erfarenheter av hälso- och sjukvårdspersonal. Datainsamlingen 

genomfördes via intervjuer. Det visade sig att anhöriga uppvisar stor variation i 

hur de upplevt att vårda en palliativ familjemedlem i hemmet samt hur de 

upplevde stödet från vårdpersonal. Familjerna upplevde en stor press och kände 

sig ibland väldigt ensamma. Familjerna uttryckte att de ofta ställde sig själva 

frågan om det dem gjorde var bra nog och om det räckte till. I dessa lägen 

uppskattade de när vårdpersonalen tog sig tid att fråga om hur de mådde och 

visade medkänsla. Detta gjorde att de kände sig bekräftade i sin roll och bidrog 

med att de kände stöd från vårdpersonalen genom bekräftelse. Det fick familjerna 

att slappna av och känna sig lugnare i situationen. Samtidigt som anhöriga 

upplevde en stor press och osäkerhet i vårdandet framkom även att de upplevde en 

känsla av intimitet, meningsfullhet och tacksamhet i och med sin vårdande roll. I 

de fall vårdpersonal fanns kopplad till familjen som kunde identifiera behov och 

önskemål i familjen minskade ångesten och rädslan. Det bidrog till att familjen såg 

sin vårdande roll som positiv (a.a.). I sin roll som anhörigvårdare framkom också 

att de upplevde känslomässiga utmaningar. I dessa situationer fann de stöd i att 

samtala och diskutera erfarenheter och kunskap med en sjuksköterska (Jenze & 

Henriksson, 2014). 

 

När hälso- och sjukvårdspersonal såg den enskilde familjens behov av tid, 

kommunikation och vård skapade det en känsla av gott stöd (Fisker & Strandman, 

2007). Känslan av att bli bemött av vårdpersonal som sa “hej”, “god natt”, 

“godmorgon” och tilltalade familjemedlemmarna vid namn uppskattades. När 

vårdpersonal vårdade och bemötte familjen med känsla och gav det lilla extra 

kände familjerna ett stort förtroende och stöd från vården (Donnely & Battley, 

2010). I Benzein et al. (2008) där par i en relation vars maka eller make var sjuk 

fick de utvärdera upplevelserna av gruppsessioner med samtal. Deltagarna ansåg 
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att viktiga egenskaper hos samtalsledaren var hur de blev bemötta. Några viktiga 

egenskaper enligt deltagarna var att det fanns ett engagemang, intresse av att 

lyssna, en självsäkerhet samt att samtalsledaren anpassade sig till respektive 

situation som paren befann sig i. Detta gjorde att sessionerna upplevdes som 

avslappnade och lättsamma. En familjemedlem i studien av Devik et al. (2016) 

berättar att en sjuksköterska, troligen ganska ny i yrket, var den som utmärkte sig 

extraordinärt. Detta grundade sig i hennes mänskliga kvalifikationer som skapade 

ett lugn omkring sig vilket gjorde att familjen kände stöd och trygghet. 

Familjemedlemmen beskriver det som följande:  

 

My father knew and trusted this nurse more than the doctors at the 

hospital. She lived in our neighbourhood. I think that she was newly 

qualified, but her human qualities was…. She created safety in the 

room. And I don’t know whether you can learn that at school….We 

saw the person in her….That was the important thing (Devik et al., 

2016, s. 5).  

 

Andra behov som familjer ansåg var viktiga för att känna ett gott stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonal var att de kände att någon visade att de brydde sig om dem 

som närstående, att någon brydde sig om även deras hälsa och mående (Buzgova 

et al., 2016).  

 

Viktigt med individanpassad och ärlig information 

I studierna av Lundberg, Olsson och Fürst (2013) och Totman, Pistrang, Smith, 

Hennessey och Martin (2015) lyfter familjer vikten av att anpassa samtal och 

information. Det framgår i båda studierna att familjer ibland upplevde det svårt att 

ta till sig all information, särskilt när den gavs muntligt (a.a.). När vårdpersonal 

gav familjerna den muntliga informationen även skriftligt, upplevde familjen ett 

stort stöd. Stöd i den mening att vårdpersonalen anpassade samtal och 

informationen efter familjens behov. I samband med att information gavs skriftligt 

kände familjerna att de var säkra på att de alltid fick den information de behövde 

och det upplevdes positivt (Lundberg et al., 2013). När familjerna fick ärliga svar 

och kunde ha öppna diskussioner med vårdpersonalen resulterade det i att 
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familjerna upplevde en trygg relation och en upplevelse av ett gott stöd (Totman et 

al., 2015). 

 

Tydlig information till familjen kan hjälpa till att förbereda familjen mentalt. Både 

för vad som ska hända framöver eller vad man kan förvänta sig av 

sjukdomsförloppet. Detta leder också till att familjen kan anpassa sig bättre till 

situationen efter vilken information de fått (Lees, Wayland, West & Germanie, 

2014). En anhörig beskriver det som följande “At some point a physician must 

know what it´s coming to and it´s probably better to be informed about it” ( Jenze 

& Henriksson, 2014. s. 497). Det var viktigt för familjer att få information om vad 

de kunde förvänta sig, både före och efter döden. På så sätt kände de att de blev 

tryggare och att de kunde hantera situationen bättre. Att vara förberedd på olika 

symtom eller situationer gjorde att familjerna upplevde en empatisk och känslosam 

vård (Lees et al., 2014). Informationen som familjerna fick av vårdpersonalen 

gjorde att de upplevde ett gott stöd (Götze, Brähler, Gansera, Polze & Köhler, 

2013). De anhöriga upplevde även ett stort stöd i att informationsöverföringen 

mellan olika yrkeskategorier var välfungerande. Detta gjorde att familjen inte 

behövde berätta samma information eller ställa samma frågor till olika 

vårdpersonal. Vårdpersonalen kunde kommunicera med varandra och föra frågan 

vidare mellan sig vilket avlastade familjerna (Eide-Lunde, 2017). Det i sin tur 

underlättade för dem att fokusera på att stödja sin sjuka familjemedlem (Götze et 

al., 2013).  

 

I en studie från Tjeckien genomförd av Buzgova, Spatenkova, Fukasova-Hajnova 

och Feltl (2016) deltog 270 familjemedlemmar till cancerpatienter som vårdades 

palliativt. Studiens syfte var att undersöka hur familjemedlemmarnas olika behov 

var uppfyllda, samt faktorer som påverkade de olika behoven. I studien deltog 177 

kvinnor respektive 93 män. Sammanlagt framkom det i studien 20 behov, dessa 

behov ansågs vara viktiga eller mycket viktiga av familjemedlemmarna. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att det var viktigt att få ärliga svar i samtal med 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Ungefär lika hög andel deltagare ansåg att det var 

viktigt att den information man fick, skulle ges på ett begripligt sätt där det 

förklaras mer ingående vad de olika medicinska termerna betyder. Att bli 
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informerad om patientens tillstånd ändrades var också något som av majoriteten av 

deltagarna ansåg vara viktigt. Vetskapen om vad patientens troliga resultat av 

sjukdom skulle bli var också ett behov hos deltagarna (a.a.).  

 

Vikten av att få tydlig information om vem man som närstående kunde kontakta i 

olika situationer med namn och telefonnummer gav också en känsla av stöd 

(Buzgova et al., 2016; Eide-Lunde, 2017; Lees et al., 2014). En anhörig i Lees et 

al. (2014) berättar om hur en tidigare diskussion med sjuksköterska och läkare 

bidrog till att hon visste exakt vart och i vilken ordning hon skulle ringa när hennes 

mor dog. Detta upplevdes som en lättnad för hela familjen (a.a).   

 

I Kennedy, McIntyre, Worth och Hoggs (2008) studie deltog sex familjer, där en 

av föräldrarna vårdades palliativt på grund av cancer. Samtliga familjer hade 

vårdpersonal och socialarbetare kopplat till sig. Dessa skulle tillsammans utforma 

ett stödprogram för familjerna. Syftet med studien var att undersöka familjernas 

upplevelse av stöd i och med stödprogrammet. Föräldrarna i familjerna ansåg att 

anpassad information utifrån varje individ är särskilt viktigt i familjer där barn 

finns med. Barn i situationer då en förälder är sjuk behöver information anpassad 

efter ålder och utveckling. Barn som befinner sig i tonåren upplevde stöd från 

vårdpersonal då de blev erbjudna samtal som inte behövde ske via ett fysiskt möte. 

Dessa barn kände stöd i att mötena anpassades efter deras önskemål. Föräldrarna 

upplevde även de ett stöd och förtroende genom den individanpassade 

kommunikationen. I de fall en förälder vårdas palliativt och barn finns i familjen är 

det ofta föräldrarna som informerar barnen om situationen som råder. Det innebär 

att vårdpersonalens fokus blir att bekräfta föräldrarna i det arbete de gör för att 

involvera och informera barnen. Många föräldrar var oroliga över att det de gjorde 

inte räckte till och tyckte det var svårt att veta hur mycket barnen skulle få veta. 

Föräldrarna i studien ansåg att de fick mycket stöd i att ha vårdpersonal som de 

alltid fanns bakom dem, någon som de alltid kunde fråga om råd (Kennedy et al., 

2008).  
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med föreliggande litteraturöversikt var att beskriva familjers erfarenheter av 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, då det fanns en anhörig som vårdades inom 

palliativ vård. I resultatet fann författarna följande fem kategorier som var 

återkommande och som familjerna ansåg vara viktiga för att känna stöd. Dessa 

var: Att den som är sjuk blir väl omhändertagen, samtala om egna tankar, stöd 

genom att ha kontroll, bekräftelse samt individanpassad och ärlig information. 

Majoriteten av familjerna upplevde gott stöd då hälso- och sjukvårdspersonal 

anpassade kommunikationen efter deras önskemål och behov. När hälso- och 

sjukvårdspersonal bekräftade familjen och gav dem information om vad man kan 

förvänta sig av sjukdomsförloppet ansåg majoriteten av familjerna att behovet av 

stöd var uppfyllt. Att bli informerad och sedd som anhörig ansåg familjerna 

skapade förutsättningar dels för att hantera situationen de befann sig i, dels kände 

de ett inre lugn av en tydlig och ärlig information och kunde på så sätt istället 

fokusera på att vara ett gott stöd för sin anhöriga.  

 

Resultatdiskussion 

I två studier (Benzein et al., 2008; Henriksson & Andershed, 2007) framkom att de 

anhöriga upplevde stöd då vårdpersonalen erbjöd dem att delta i gruppträffar. I 

dessa gruppträffar deltog anhöriga till personer som vårdas palliativt. I och med 

dessa gruppträffar ansåg de anhöriga att de dels fick stöd från vårdpersonal som 

ledde träffarna men även från de andra deltagarna(a.a.). Att utbyta känslor och 

erfarenheter med personer i liknande situation som en själv ansågs stödjande 

(Henriksson & Andershed, 2007). Detta ser vi som en viktig del i stödet för 

anhöriga. Vi tror även att familjens behov av stöd kan förändras under tiden och se 

olika ut för olika personer. Socialstyrelsen (2013) skriver att anhöriga skall 

erbjudas stöd genom olika sorters samtal och genom att få delta i vården som ges. I 

de fall en person vårdas i hemmet kan de anhöriga erbjudas avlösning samt hjälp 

med olika hushållssysslor. Beroende på var i sjukdomsfasen den sjuke anhöriga 

befinner sig kan behovet av stöd till anhöriga förändras med tiden (a.a.).   
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I studien av Götze et al. (2013) lyfts vikten av samtal för familjemedlemmar till 

personer som vårdas palliativt. Familjemedlemmar utsätts för stora psykiska 

påfrestningar och många visar symtom som vid depression. Carlsson (2014) och 

Benzein et al. (2008) finner i sina studier att familjemedlemmar inte hade så stora 

förväntningar på stödjande samtal. Efter att dessa hade deltagit vid samtalen 

upplevde de en stor lättnad. De beskriver det som att en stor tyngd lyfte från deras 

axlar (a.a.). Cancerfonden (u.å.) skriver om hur anhöriga vid palliativ vård 

balanserar mellan att stödja sin sjuke anhöriga samtidigt som de behöver ta hand 

om sig själva. Många anhöriga sätter sin sjuke anhörigas behov först vilket kan ge 

stora psykiska påfrestningar. De anhöriga behöver hitta stöd och hjälp både för sin 

egen del men också hur de kan stödja sin sjuke anhöriga. Det är också vanligt att 

den sjuke mår dåligt över och funderar mycket på hur deras anhöriga skall klara av 

framtiden och den situation som råder. Ofta finner de sjuka tröst i att veta att de 

anhöriga får det stöd och hjälp de behöver för att klara av sjukdomsperioden och 

framtiden. Det finns forskning som visar att familjemedlemmar behöver stöd. De 

anhöriga som inte får detta riskerar själva att drabbas av sjukdom och får mycket 

svårare att bearbeta sorg efter dödsfall (a.a.). Människor som lever med en person 

som får palliativ vård och ständigt är stödjande för denne är mindre integrerade 

socialt och i särskilt behov av stöd. Dessa personer behöver strategier för att 

minimera sin egen psykologiska ångest. Många symtom på depression finns 

närvarande hos anhöriga i förloppet av vårdandet, detta tenderar att hälso-och 

sjukvårdspersonal ser symtomen som en tillhörande fas i den palliativa vården än 

att de hänvisar och informerar om möjliga alternativ för psykologiskt stöd (Götze 

et al., 2013). 

 

I Totman et al. (2015) studerades anhörigas upplevelser av att vårda en sjuk 

anhörig i hemmet. Det framkom i studien att de anhöriga som var vårdare 

upplevde osäkerhet och stress och ofta ställde sig frågan om det dem gjorde var 

tillräckligt. De upplevde en stor trygghet och stöd i att ha en sjuksköterska kopplat 

till familjen som de kunde kontakta (a.a.). Borstrand och Berg (2009) skriver att 

sjuksköterskan har en viktig roll i att skapa trygghet och tillit för både patient och 

anhöriga. Det är av stor vikt att ha en sjuksköterska i hemmet som stöttar familjen 

genom den palliativa vården (a.a.). Sjuksköterskor beskriver också att det är viktigt 
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för dem att patienten får bästa möjliga vård (Wallerstedt & Andershed, 2007). Att 

patienten får bästa möjliga vård är även något som familjemedlemmar uttrycker 

vara av stor vikt. I och med att veta att patienten får bästa möjliga vård känner 

familjen ett stort stöd och tillit till vården (Devik et al., 2016).  

 

Kennedy et al. (2008) har i sin studie undersökt hur familjer där barn finns 

upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. I studien framkom att dessa 

familjer upplevde stöd genom den anpassade information som gavs till barnen i 

dessa familjer. I dessa familjer är det ofta föräldrarna som informerar sina barn om 

sjukdomen. Mycket stöd till dessa familjer handlar om att som hälso- och 

sjukvårdspersonal stötta föräldrarna i hur de kan samtala och bemöta sina barn 

(a.a.). Att informera barn och göra dessa delaktiga i sin sjukdom lyfts även av 

Cancerfonden (u.å). De skriver om hur viktigt det är för barn att få vara 

involverade i vad som händer i familjen när en förälder är sjuk och vårdas 

palliativt. De barn som inte görs delaktiga i sin förälders sjukdom kan i framtiden 

få svårt att lita på vuxna samt få en försvårad bearbetningsfas efter ett dödsfall 

(a.a.).   

 

I studien gjord av Karlsson och Sandén (2007) deltog fem sjuksköterskor som fick 

beskriva vad de ansåg behövdes för att skapa bra vårdsituationer vid palliativ vård. 

Sjuksköterskorna beskrev att vårda en palliativ patient ofta kräver mycket tid då 

många saker skall göras. Det gör att sjuksköterskorna tillbringar mycket tid 

tillsammans med familjen. Detta bjuder in till samtal och gemenskap och 

sjuksköterskan har möjlighet att lära känna familjen väl. Den kontakten och 

gemenskapen sjuksköterskan har förmåga att bygga med familjen är viktig för att 

skapa goda relationer där samtliga känner stöd och trygghet. Sjuksköterskorna 

själva anser att lyhördhet, samhörighet, närvaro och trygghet är fyra nyckelord 

som skapar stöd och goda relationer för såväl patient, familj och sjuksköterska 

(Karlsson & Sandén, 2007). Resultatet i Karlsson och Sandén (2007) styrker 

resultatet i föreliggande litteraturöversikt över familjens upplevelser av faktorer 

som främjar stöd. I Donnely et al. (2010) och Devik et al. (2016) uttrycker även 

familjemedlemmar vikten av lyhördhet, närvaro och trygghet som viktiga 

komponenter för stöd i den palliativa vården (a.a.). 
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I resultatet till litteraturöversikten är det endast två artiklar (Benzein & Saveman, 

2008; Kennedy et al., 2008) som inkluderar hela familjen i sin studie. I dessa 

studier involveras både föräldrar, barn och andra anhöriga. I övriga tretton artiklar 

(Buzgova et al., 2016; Carlsson., 2012; Devik et al., 2016; Donnelly & Battley., 

2010; Eide-Lunde., 2017; Ekeström et al., 2014; Fisker & Strandmark., 2007; 

Götze et al., 2013; Henriksson & Andershed., 2007; Janze & Henriksson., 2014; 

Kennedy et al., 2008; Lees et al., 2014; Lundberg et al., 2013; Totman et al., 2015) 

deltog endast en eller två anhöriga till den sjuke. Det var till exempel make eller 

maka, svärdotter, dotter eller son som deltog i dessa studier. Benzein et al. (2017) 

lyfter vinsterna av att arbeta med familjen i fokus. Svensk sjuksköterskeförening 

(2015) beskriver att den vård som bedrivs idag riskerar att fokusera enbart på 

personen som är sjuk och resterande familj riskerar att hamna i bakgrunden. 

Vinsten med att arbeta efter en familjefokuserad omvårdnad är att samtliga 

familjemedlemmars kompetens och resurser tas tillvara och familjen kan 

tillsammans ta beslut och lösa problem vilket gynnar hela familjen som enhet 

(a.a.). Benzein et al. (2017) lyfter vissa områden inom vården där familjefokuserad 

omvårdnad i större utsträckning appliceras. Dessa områden är inom 

demenssjukvård, barnsjukvård och psykiatrisk vård (a.a.).  

 

Metoddiskussion 

Sökningar av artiklar har genomförts i databaserna CINAHL och PubMed. 

Resultatet till arbetet grundar sig i artiklar från databasen CINAHL. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) är CINAHL en bred databas med inriktning på 

forskning inom omvårdnad (a.a.). Då CINAHL är en databas med inriktning mot 

omvårdnadsforskning ser vi dock ingen svaghet i att endast en databas gett träffar 

relevanta för syftet. Att artiklar inte valts från Pubmed grundar sig i att Pubmed 

gav dubbletter på redan befintligt material samt att artiklarna inte motsvarade 

syftet med litteraturöversikten.  

 

Artiklarna som hittades i CINAHL var 13 kvalitativa och två med mixad metod. 

Under arbetet med sökningar av artiklar som skulle ligga till grund för resultatet 

har totalt 13 artiklar exkluderats efter att fulltext av artikeln lästs och 
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kvalitetsgranskas av båda författarna. Två artiklar har exkluderats på grund av låg 

kvalitet och elva stycken på grund av att de inte motsvarade syftet med 

litteraturöversikten. Något som kan ses som en styrka med detta är att samtliga 

artiklar som ligger till grund för resultatet är av medelhög eller hög kvalitet vilket 

talar för en kvalitetssäker forskningsmetod. Forsberg och Wengström (2015) 

menar att en hög kvalitet på studier ger de bästa förutsättningarna för ett 

bevisvärde och minimerar riskerna för systematiska fel (a.a.). Därav har författarna 

valt att exkludera artiklar med låg kvalitet.  

 

Något som författarna till litteraturöversikten anser har varit svårt med arbetet har 

varit att i resultatet kategorisera insamlat material och benämna rubriker som 

täcker kategorin, då stora delar av resultatet går i varandra. Då syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva hur anhöriga inom palliativ vård upplevde att 

de fick stöd, kan det anses som en styrka att majoriteten av artiklarna var av 

kvalitativ design. Kvalitativ ansats ger en djupare förståelse, där deltagarna är sina 

personliga experter och det finns ingen definitiv sanning (Forsberg & Wengström, 

2013). Två artiklar var av mixad design. En mixad design anser författarna kan 

vara till fördel att ha med i litteraturöversikten i den mening att fenomenet studeras 

både kvalitativt och kvantitativt. Forsberg och Wengström (2015) menar att en 

mixad metod undersöker fenomenet ur olika synvinklar där fenomenet testas 

genom hypoteser samt så undersöks deltagarnas upplevelser (a.a.). 

 

Av de artiklar som ligger till grund för resultatet och som är från följande länder: 

England, Irland, Norge, Sverige, Tjeckien och Tyskland, kunde författarna se stora 

likheter. Majoriteten av deltagarna tycks var eniga om vad som anses som 

stödjande. Att författarna fick fram ett resultat där det fanns stora likheter trots att 

inga länder exkluderades anser författarna stärker trovärdigheten i 

resultatet.  Olsson och Sörensen (2011) menar att om det i ett resultat återfinns en 

bild som stämmer överens med verklighet och tolkning så anses det finnas en 

styrka i resultatet (a.a.). En aspekt som författarna reflekterat över är om det finns 

skillnader i olika religioner på hur man ser på döendet och om det eventuellt skulle 

kunna påverka resultatet vad det gäller hur man upplever stöd. För att den 

palliativa vården skall vara så optimal som möjligt, ska den innehålla ett holistiskt 
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förhållningssätt (Bauer-Wu, Barrett & Yeager, 2007). WHO definierar att palliativ 

vård inkluderar psykiska, fysiska, emotionella, sociala och andliga behov hos 

döende patienter och deras familjer (World Health Organization, 2018). 

Vårdpersonal bör ha någorlunda uppfattning om religiösa traditioner och bör vara 

ödmjuka inför dessa, för att kunna möta patienten och familjen i de unika behoven 

utifrån deras religion. Om vårdpersonalen har en förståelse för mångfald och 

religionens betydelse, ges det utrymme för patienten och familjen att utifrån deras 

unika behov och önskemål nå den sista tid i livet som önskas (Bauer-Wu et al., 

2007).  

 

Etikdiskussion 

Ett inklusionskriterie i föreliggande litteraturöversikt är att samtliga artiklar till 

resultatet är godkända av etisk kommitté eller att författarna till artiklarna själva 

har tagit etiska ställningstaganden till studien. Sandman och Kjellström (2013) 

skriver att detta styrker att studierna är utförda efter etiska riktlinjer för att bedriva 

forskning. Dessa riktlinjer värnar om att bevara personens autonomi, rättvisa i 

relation till forskningspersonerna samt göra rätt och inte skada (a.a.).  

 

I Totman et al. (2015) finner dem i sin studie att anhöriga känner sig ensamma i 

rollen som anhörigvårdare och ställde sig ofta frågan om det dem gjorde var 

tillräckligt. De kände också en osäkerhet i vårdandet. I de fall det fanns en 

sjuksköterska kopplat till familjen upplevde de gott stöd och såg vårdanderollen 

som meningsfull och positiv (a.a.). Författarna till litteraturöversikten tror att 

psykiska påfrestningar hos anhöriga i samband med palliativ vård är vanligt och att 

de som inte får stöd kan riskera att drabbas av sjukdom. Författarna till 

litteraturöversikten tror också att det kan göra att de familjemedlemmar som inte 

får tillräckligt stöd under sjukdomstiden kan komma att hantera dödsfallet sämre. 

Att utföra studier som inkluderar personer som riskerar psykisk ohälsa kan ur ett 

etiskt perspektiv se som olämpligt. Samtidigt ser författarna till litteraturöversikten 

också att det är nödvändigt med ytterligare forskning för att på bästa sätt kunna 

stödja anhöriga vid palliativ vård. Samtliga artiklar som ligger till grund för 

resultatet i litteraturöversikten är godkända av etisk kommitté eller så har 

författarna till artikeln själva övervägt etiska aspekter.  
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Klinisk betydelse för samhället  

Att belysa anhörigas perspektiv på stöd menar författarna till litteraturöversikten 

ska kunna ge en ökad trygghet hos vårdpersonal och familjer. Hälso- och 

sjukvården är i behov av implementering av ny kunskap, det behövs för att kunna 

förklara och påverka olika faktorer som har betydelse för vården. Det behövs även 

för att kunna ge samhället och individen de bästa forskningsresultaten. Det är ett 

krav från samhället att forskningsresultat används, då forskning utgör själva 

grunden för hur samhället utvecklas (Olsson & Sörensen, 2011). Inom den 

palliativa vården ska familjen ges möjlighet att inkluderas i vården och få det stöd 

de önskar under vårdtiden men även efter ett dödsfall (Socialstyrelsen, 2013). 

Vikten och vinsterna med att arbeta ur ett familjefokuserat arbetssätt är stora då 

familjen besitter information och kompetens som kan vara avgörande och skapa 

ytterligare möjligheter för vården och för patienten (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2015). Det finns inom palliativ vård en osäkerhet hos 

vårdpersonal att utföra moment som anses just som stödjande. Osäkerheten yttrar 

sig i form av att den som vårdar känner sig osäker dels på sin egen kunskap, men 

även på hur de ska bemöta anhöriga i olika situationer (Grimby & Johansson, 

2009). Resultatet i litteraturöversikten hoppas författarna ska bidra med ökad 

förståelse av familjens behov inom palliativ vård samt ge en ökad användning av 

ett familjefokuserat arbetssätt. Det är viktigt för att kunna ge en så god vård som 

möjligt både till patient och familj. Vi hoppas att denna litteraturöversikt ska ge ett 

ökat intresse i att arbeta med ett familjefokuserat synsätt i vården och att se 

effekterna av detta.  

 

Konklusion/Slutsats  

Familjemedlemmar till personer i palliativ vård ansåg att följande faktorer var 

viktiga: att den som är sjuk blir väl omhändertagen, samtala om egna tankar, stöd 

genom kontroll, bekräftelse samt individanpassad och ärlig information. Det är 

viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar dessa faktorer i vården för att 

kunna ge ett gott stöd till familjer. Då hälso- och sjukvårdspersonal applicerar 

dessa faktorer i vården upplever familjemedlemmarna ett gott stöd.  
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Förslag till vidare forskning  

Då endast två artiklar (Benzein & Saveman, 2008; Kennedy et al., 2008) i 

litteraturöversikten fokuserade på hela familjen anser vi att mer forskning behövs 

gällande familjefokuserad omvårdnad vid palliativ vård. Det vore intressant att se 

forskning som studerar effekterna av att implementera familjefokuserad 

omvårdnad vid palliativ vård. Det skulle även vara intressant att se forskning som 

inkluderat utvecklingsländer för att se om resultatet skulle vara det samma.  
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barn och unga som har varit placerade. [Broschyr]. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Från: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8386/2009-

126-164_2009126164.pdf 

 

 Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 

slutskede: Vägledning, rekommendationer och indikatorer: Stöd för styrning och 

ledning. [Broschyr]. Stockholm: Socialstyrelsen. Från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-

4.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2014). Anhöriga som ger omsorg till närstående. [Broschyr]. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Från:  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19540/2014-10-

10.pdf 

 

Socialstyrelsen. (u.å, a). Palliativ vård. Hämtad 8 maj, 2018, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/palliativvard 

  

Socialstyrelsen. (u.å, b). Socialstyrelsens termbank. Hämtad 3 maj, 2018, från 

Socialstyrelsen, http://termbank.socialstyrelsen.se/#results 

          

Svenska Palliativregistret. (u.å.). Närståendestöd. [Broschyr]. Kalmar: Svenska 

Palliativregistret. Från: 

http://media.palliativ.se/2015/08/Närståendebroschyr_tryck_A5.pdf 

 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8386/2009-126-164_2009126164.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8386/2009-126-164_2009126164.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf


 

33 
 

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Familjefokuserad omvårdnad. [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från: 

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

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

  

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. [Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening 

 

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

have one chance to get it right: A qualitative study  of relatives’ experiences of 

caring  at home for a family member  with terminal cancer. Palliative Medicine, 

29(6), 496-507. Från https://search-proquest-

com.www.bibproxy.du.se/docview/1684996502?pq-origsite=360link 

   

World Health Organization. (2018). WHO Definition of Palliative Care. Hämtad 

15 februari, 2018, från World Health Organization, 

(http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/) 

     

Wallerstedt, B., & Andershed, B. (2007). Caring for dying patients outside special 

palliative care settings: experiences from a nursing perspective. The authors, 21, 

32-40. Från: 

http://web.a.ebscohost.com.www.bibproxy.du.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=

3&sid=fb51f5b6-5942-4473-8652-8c17e93f2007%40sessionmgr4006 

    

 

 

 

 

 
 

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


 

 

Bilaga 1. 
 

Tabell 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal träffar Urval 
efter 
lästa 
titlar 

Urval 
efter 
lästa 
abstract 

Urval 
efter 
lästa 
artiklar 

Urval efter 
kvalitetsgranskning 
(n=15). 

CINAHL Family AND 
experiences AND 
palliative care  

1583**(227) 40 18 4 3 

CINAHL Palliative care AND 

support AND family 
1975(304) 16 5 1 1 

CINAHL Relatives AND experience 

AND Palliative care 
197(126) 47 11 10 4 

CINAHL relatives AND support* 

AND palliative care 
299(35) 12 4 1 0 

CINAHL Palliative care AND 

support AND relatives 
257(165) 15 3 1 1 

CINAHL Terminal care AND nurses 

AND experiences 
757(109) 29 6 0 0 

CINAHL Palliative care AND 

support AND experiences 
1163(201) 45 3 0 0 

CINAHL support AND relative AND 

palliative care 
257(164) 37 27 9 4 

CINAHL Palliative care AND 

experiences AND relatives 
197(33) 5 2 2 2 

 
** Sökträffar före parentes är sökträffar utan begränsningar. Alla sökträffar inom parentes är 

inklusive begränsningar. Dessa begränsningar är peer-reviewed, fulltext samt avgränsat till åren 

2007-2018 



 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 
 

Författare, Land & 
År 

Titel  Syfte Design/metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

 

Benzien & Saveman. 

Sverige, 2008. 
Health-promoting conversations 

about hope and suffering with 

couples in palliative care.   

To describe couples´ 

experience of 

participating in nurse 

initiated health- 

promoting conversations 

about hope and suffering 

during home based 

palliative care.    

Kvalitativ design. 

Sessioner, 

gruppintervjuer.  

6 par.  En förtroendefull relation mellan den 

som håller konversationen samt paren 

är en förutsättning för öppen 

diskussion. Det ansågs skönt att prata 

med någon utifrån som bara lyssnade 

utan att döma. Paren upplevde 

reflektioner de aldrig haft innan. 

84 %. 

Hög kvalitet 

Buzgova, 

Spatenkova, 

Fukasova-Hajnova, & 

Feltl.  
Tjeckien, 2016.  

Assessing needs of family 

members of inpatients with 

advanced cancer 

The aim were to 

determine how needs of 

family members of 

patients with terminal 

cancer are met and to 

analyse factors that 

influence them.  

Tvärsnittsstudie. 

Observationer 
270 

familjemedlem

mar. 177 

kvinnor & 93 

män.  

Identifierade hur behov hos 

familjemedlemmar till cancersjuka var 

uppfyllda. 20 behov identifierades som 

viktiga eller mycket viktiga.  

86 %. Hög 

kvalitet 

Carlsson. Sverige, 

2012. 
A separate structured 

conversation with relatives of 

patients enrolled for advanced 

palliative home care: A care 

development project. 

The aim of this care 

development project was 

to develop and implement 

separate structured 

conversations(SSC) with 

relatives of patients of an 

advanced palliative home 

care team. 

Mixed-method. 

Intervjuer och 

frågeformulär 

55 anhöriga(37 

kvinnor och 18 

män).  

Familjerna upplevde att de blev positivt 

överraskade över vilken lättnad och 

stöd de upplevde med hjälp av dessa 

samtal. Att få prata om sina egna 

känslor var en stor lättnad.   

67%. 

Medelhög 

kvalitet. 



 

 

Författare, Land & 
År 

Titel Syfte Design/Metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 
 

Devik, Hellzen & 

Enmarker. Norge, 

2010. 

Bereaved family members’ 

perspectives on suffering among 

older rural cancer patients in 

palliative home nursing care: A 

qualitative study. 

The aim of this study was 

thus to investigate 

bereaved family 

members’ perceptions of 

suffering by their older 

relatives when receiving 

palliative home nursing 

care. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 
10 anhöriga I resultatet framkommer att de anhöriga 

upplevde gott stöd när det visste att 

deras sjuke familjemedlem fick bra 

stöd och hjälp från vården. En del 

vårdpersonal hade det lilla extra i sig 

vilket upplevdes som en stor tillgång.  

74%. 

Medelhög 

kvalitet 

Donnelly, & Battley. 

Irland, 2010. 
Relative´s experience of the 

moment of death in a tertiary 

referral hospital 

Our aim has been to 

describe the 

contemporary experience 

of relatives in a tertiary 

referral hospital of the 

moment of death, 

traditionally a very 

significant event. 

Kvalitativ.  
Intervjuer 

24 anhöriga. (7 

män och 17 

kvinnor).  

Resultatet lyfter framför allt vikten av 

ett gott bemötande från vårdpersonalen 

för att familjen skall känna stöd. 

72%. 

Medelhög 

kvalitet  

Eide-Lunde.  Norge, 

2017. 
Individual care plan att the 

palliative stage-helping relatives 

to cope. 

The objective of the 

study was to examine 

how an individual care 

plan at the palliative 

stage helped relatives to 

cope. 

Kvalitativ design.  
Intervjuer 

12 Deltagare De anhöriga i studien upplevde ett stort 

stöd i och med den individuella 

vårdplanen. De anhöriga upplevde att 

de kunde dela bördan med någon och 

att de ej var ensamma. Ett stort stöd 

fanns i att namn och telefonnummer 

fanns tydligt skrivet och vem de kunde 

kontakta.  

64%. 

Medelhög 

kvalitet 



 

 

Författare, Land &  
År 

Titel Syfte Design/Metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 
 

Ekeström, Olsson, 

Runesdotter, & Furst. 

Sverige, 2014. 

Family members experiences of 

the impact of the LCP in a 

palliative care unit and a geriatric 

ward in Sweden. 

This study sought to 

explore family member´s 

experiences of end-of-life 

care in a palliative care 

unit and in a general 

geriatric ward in Sweden 

before and after 

implementation of the 

LCP.  

Kvantitativ. 
Frågeformulär 

92 anhöriga De anhöriga på den palliativa 

vårdavdelningen upplevde bättre 

uppfyllt stöd då de fick större utrymme 

för samtal kring existentiella frågor, 

andlighet och religion samt bättre hjälp 

och stöd efter att deras sjuke 

familjemedlem avlidit. 

84%. Hög 

kvalitet 

Fisker, & 

Strandmark. Sverige, 

2007. 

Experiences of 
surviving spouse of terminally ill 

spouse: a phenomenological study of 

an altruistic perspective. 

Illuminate the experience 

of surviving relatives in 

connection with their care 

at home of terminally ill, 

dying spouses, followed 

by an outline of the need 

for palliative assistance 

by the district nurse.  

Kvalitativ design. 

Observationer.  
14 deltagare. 6 

kvinnor 

respektive 2 

män.  

Anhöriga beskriver hur de upplevde 

stöd från sjuksköterskan och att utan 

professionell hjälp som var tillgänglig 

dygnet runt hade de aldrig klarat sig. 

Vidare beskriver anhöriga att den hjälp 

de fick i hemmet var oersättlig och 

skulle inte kunna utföras på sjukhus.  

76 %. 

Medelhög 

kvalitet 

Götze, Brähler, 

Gansera, Polze, & 

Köhler. Tyskland, 

2013. 

Psychological distress and quality 

of life of palliative cancer patients 

and their caring relatives during 

home care. 

Examine the level of 

psychological distress 

and the quality of life of 

palliative cancer patients 

and their family 

caregivers. 

Kvalitativ design. 106 deltagare. 

64 män och 42 

kvinnor.  

Både patienter och anhöriga lider av 

former av depression under själva 

sjukdomsförloppet inom palliativ 

omsorg. Trots påvisade symtom på 

depression så ser sjukvården detta som 

ett ‘’steg i processen’’ snarare än att 

hänvisa anhöriga till olika instanser för 

psykologisk hjälp.  

88%. Hög 

kvalitet 



 

 

Författare, Land & 
År 

Titel Syfte Design/Metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Henriksson, & 

Andershed. 

Stockholm, 2007. 

A support group programme for 

relatives during the late palliative 

phase. 

The purpose of this study 

was to describe how 

relatives of terminally ill 

and dying people 

experienced being 

participants in the support 

group programme and 

what impact the support 

group had on their lives 

in the context of being a 

relative to a person in the 

last palliative phase. 

Kvalitativ.  

Intervjuer  
10 anhöriga. Det framgår i studien att anhöriga 

upplevde av sessionen insikt i 

sjukdomen, känsla av sammanhang 

med andra i samma situation, chansen 

att få vila, deltagande i omsorgssystem, 

styrka att göra ett stöd för patienten. 

89% Hög 

kvalitet.  

Janze, & Henriksson. 

Sverige, 2014. 
Preparing for palliative caregiving 

as a transition in the awareness of 

death: family carer experiences 

The aim of this study was 

to explore family 

caregivers experiences 

from partners stories 

about preparing for 

caregiving. 

Kvalitativ.  

Intervjuer 
6 

familjemedlem

mar 

De anhöriga i studien anser att de 

kände bra stöd då de blev väl 

informerade om situationer och 

symtom som kan komma att uppstå. 

känslan av att ha någon “bakom 

ryggen” att samtala med var också en 

viktig faktor i stödet.  

80%. Hög 

kvalitet  

Kennedy, McIntyre, 

Worth, & Hogg. 

England, 2008.   

Supporting children and families 

facing the death of a parent: part 

2. 

To report on the views of 

children, parents and key 

stakeholders of a new 

bereavement support 

service for families were 

a parent is dying from 

cancer. 

Kvalitativ. Intervjuer 

och observationer 
6 familjer Att stödja barn då en förälder vårdas 

palliativt handlar mycket om att 

bekräfta föräldrarna i hur dom bemöter 

barnen i situationen. I dessa familjer 

behöver vårdpersonalen hålla samman 

familjen och ger i det arbetet stöd. 

64%. 

Medelhög 

kvalitet 



 

 

Författare, Land &  
År 

Titel Syfte Design/Metod Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Lees, Mayland, West, 

& Germaine. 

England, 2014. 

Quality of end-of-life care for 

those who die at home: views and 

experiences of bereaved relatives 

and carers.  

The part of the study 

reported here aimed to 

use the CODE tool to 

explore bereaved 

relative´s and carers´ 

experiences of end-of-life 

care for people who had 

died at home.  

Mixed-method. 

Frågeformulär samt 

berättande data.  

72 

anhörigvårdare.  
Fyra huvudteman framkommer i 

studien av anhöriga: kontinuitet, 

kompetens, medlidande samt 

kommunikation.  

82 % 
Hög kvalitet.  

Lundberg, Olsson, & 

Fürst. Sverige, 2013. 
The perspectives of bereaved 

family members on their 

experiences of support in 

palliative care. 

To explore family 

members supportive 

interactions in palliative 

care and the emotional 

experiences.  

Kvalitativ. 
Intervjuer 

25 deltagare De anhörigas upplevelser var att 

kombinationen mellan muntlig och 

skriftlig information var ett stort stöd 

för dem. De visste att de fick den 

information de behövde. 

64 %. 

Medelhög 

kvalitet 

Totman, Pistrang, 

Smith, Hennessey, & 

Martin. England, 

2015. 

You only got one chance to get it 

right: A qualitative study of 

relatives´experiences of caring at 

home for a family member with 

terminal cancer 

To explore the emotional 

challenges faced by home 

caregivers, and their 

experiences of healthcare 

professionals, from the 

perspective of existential 

psychology.  

Kvalitativ.  

Intervjuer  
15 anhöriga(11 

kvinnor och 4 

män. 

De anhöriga i studien upplevde stöd 

från vårdpersonalen när dom bekräftade 

de anhöriga i det dem gjorde för sin 

sjuke familjemedlem.  

80%. Hög 

kvalitet 



 

 

 
Bilaga 3. 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).



 

 

 Bilaga 4. 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING, Kvantitativa     

studier 

Maxpoäng: 29 Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    


