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ABSTRAKT 

Bakgrund: Då fler patienter önskar att få avsluta sitt liv i hemmet ställs även större krav 

på anhöriga att kunna vårda i hemmet. För att kunna ge den bästa möjliga vården behöver 

anhörigas behov och förutsättningar belysas. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att belysa anhörigas upplevelse av att vårda en 

närstående med cancersjukdom tillsammans med ett palliativt hemsjukvårdsteam. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes fram 

via databaserna Cinahl, Summon och PubMed. Sökningarna resulterade i tjugo stycken 

kvalitativa artiklar vilka svarade mot syftet och som sedan granskades och sammanställdes. 

Resultat: Sammanställningen av artiklarna gav tre huvudteman: Information inför 

vårdandet, Emotionella påfrestningar och Att vårda tillsammans med palliativa 

hemsjukvården. De tre huvudtemana gav sedan åtta subteman. En känsla av utanförskap 

och isolering uppstod hos anhörigvårdaren till följd av att behöva anpassa sig efter 

patientens dygnsrytm och tillstånd. Kravkänslan och ansvarstyngd lättade hos vårdarna då 

de kände att även deras behov blev hörsammade och togs i beaktande. Att ha tillgång till 

palliativt hemsjukvårdsteam dygnet runt ökade trygghet hos anhöriga. 

Konklusion: För att öka välbefinnandet hos de anhöriga som vårdar en närstående med 

cancersjukdom i hemmet, behöver sjuksköterskan uppmärksamma och tillmötesgå deras 

behov av stöd och hjälp. 

Nyckelord: Anhörigvårdare, Cancer, Litteraturöversikt, Palliativ hemsjukvård, Upplevelse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

Background: As more patients wish to end their lives at home, greater demands are also 

placed on family members to be able to care for their loved ones. In order to provide the 

best possible care, the relatives needs and prerequisites have to be elucidated. 

Aim: The aim of the literature review is to explore family caregivers experience of 

palliative home care when caring for a loved one with cancer. 

 

Method: The study was conducted as a literature review. Scientific articles were searched 

through the databases Cinahl, Summon and PubMed. The searches resulted in 20 qualitative 

articles that corresponded to the aim and were then reviewed and compiled. 

 

Result: The compliation of the articles provided three main themes: Information about the 

care, Emotional stress and Caring together with palliative home care team. The three main 

themes further provided eight subthemes. A feeling of alination and isolation arose from 

the caregivers as a result of having to adapt to the patient´s daily rhythm and condition. The 

feeling of liability and the weight of responsibility eased for the caregivers as they felt that 

their needs were also listen to and taken into consideration. Having access to palliative home 

care teams 24-hour a day increased the feeling of security for the caregivers. 

 

Conclusion: In order to increase the well-being of the family members who is caring for a 

loved one with cancer in the home, the nurse needs to pay attention and meet their need for 

support and help. 

 

Keyword: Cancer, Experience, Family caregiver, Literature review, Palliative home care 
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INLEDNING 
Under vår utbildningstid på sjuksköterskeprogrammet har vi genom våra praktikperioder och 

även under flertalet föreläsningar förstått vikten av att skapa en bra relation mellan vårdare, 

patient och anhörig. I detta examensarbete har vi valt att inrikta oss mot vård i livets 

slutskede, den palliativa vården, vilket är en unik fas av vårdandet. Patienten är 

huvudpersonen i vårdandet och anhöriga spelar en stor roll för patientens välbefinnande och 

för omsorgen i stort. De anhöriga är de som oftast känner patienten bäst och i vissa fall till 

och med behöver föra patientens talan. Det är därför av vikt att de känner trygghet i vad 

vården innebär och hur de agerar i tänkbara situationer. I vår kommande roll som 

sjuksköterskor kommer vi att komma i kontakt med anhöriga som vårdar sin närstående i 

hemmet och det är därför angeläget att förstå deras situation. I varje enskilt fall i den palliativa 

vården får vi som sjukvårdspersonal bara en chans att göra rätt vilket gör det än mer 

betydelsefullt att ta in och förstå alla berördas uppfattning av situationen.  

  

BAKGRUND 

Allt fler patienter väljer idag att avsluta sitt liv i hemmet (Socialstyrelsen, 2013) även om det 

globalt sett fortfarande finns förbättringspotential att erbjuda denna möjlighet (Poulos, 

Harkin, Poulos, Cole & McLeod, 2018). Hemmiljön betecknar inte enbart en bostad utan 

även en plats för trygghet och privatliv samt är mittpunkten för personens dagliga liv 

(Williams, 2004). Den utsatta situationen som patienten befinner sig i påverkar även deras 

anhöriga, då det ofta är de som vårdar den sjuke. För att möjliggöra att patienten kan vårdas 

och få avsluta sitt liv i hemmet, krävs ett väl fungerande nätverk kring patienten och de 

anhöriga. Kvalificerad personal med förståelse för den palliativa vårdens betydelse är en 

grundläggande faktor för att skapa meningsfullhet och livskvalitet hos patient och närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Wang, Molassiotis, Chung och Tan (2018) fann i sin studie tre 

områden vilka patienter graderade som de viktigaste komponenterna i sin vård. Dessa var 

psykologiska, fysiska samt information gällande sjukvårdssystemet. I den psykologiska 

komponenten ingick patientens oro och ängslan över sina anhöriga och vetskapen om att de 

kommer lämnas ensamma efter bortgången. Denna oro om de anhörigas mående påverkar 

patientens livskvalitet (a.a). Till följd av de fysiska, psykiska och sociala utmaningar som de 

närstående ställs inför vid vårdandet av en döende anhörig i hemmet, påverkas de närståendes 

hälsa och mående (Andershed, 2006). 
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Milberg (2012) beskriver hur de anhörigas mående även kan påverka patientens mående. 

Därför är det av vikt som sjuksköterska att ge stöd även till anhörigvårdare.  

 

Palliativ vård är enligt Kelley och Morrison (2015) en tvärvetenskap med syfte att förbättra 

livskvaliteten hos både patienten och dennes anhöriga. Forskning har resulterat i flera 

mätinstrument för att säkerställa god kvalitet av vården hos båda parter. 

Problemet ligger i att mätinstrument för att bedöma anhörigvårdares livskvalitet inte är så 

utforskat och oftast används mätinstrument utvecklat för den allmänna befolkningen i det 

avseendet (Wolkowski, Carr & Clarke, 2010).  

 

Palliativ vård 

Den sista tiden i en människas liv kan, trots sjukdom och besvär, bli en värdefull tid för 

patienten och dess anhöriga. Att bibehålla sin integritet, självbild, självbestämmande, de 

sociala relationerna, att ha en känsla av sammanhang och en bra symtom- och smärtlindring, 

är vad patienter uttrycker som betydande för “en god död”. För att uppnå en bra palliativ vård 

behöver vården uppfylla patientens olika behov (Socialstyrelsen, 2004). Det övergripande 

målet med den palliativa vården bör vara att uppnå största möjliga livskvalitet för patienten 

och dennes anhöriga (Henoch, 2002).  

 

Palliativ vård definieras av Socialstyrelsen (2013) som hälso- och sjukvårdsinsatser vilka 

avser att höja livskvaliteten och lindra lidandet för patienter med obotlig sjukdom eller skada 

och då patientens existentiella, sociala, fysiska och psykiska behov tas i beaktande samt 

systematiskt stöd till anhöriga. Dessa faktorers tillämpning under vårdtiden utvärderas med 

hjälp av ett bedömningsinstrument efter patientens bortgång för att säkerställa en god vård. 

Palliativ vård är den vård som tar vid då den kurativa behandlingen inte längre bedöms vara 

möjlig. Definitionen är densamma som World Health Organisation (WHO) tillämpar. Den 

palliativa vården grundar sig på de fyra hörnstenarna: fungerande anhörigstöd, 

symtomkontroll, teamarbete samt kontinuitet med fungerande kommunikation mellan 

vårdpersonal, anhörig och patient.  

I livets slutskede behöver ofta patienten stöd från olika instanser. Den palliativa vården kan 

därför ges på flera platser, såsom i hemmet, på sjukvårdsavdelningar, öppenvården och även 

på de kommunala särskilda boendena (Socialstyrelsen, 2006).  
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I och med ojämlikheten av vård i livets slutskede runt om i Sverige utvecklades 2012, av 

Palliativt utvecklingscentrum på Lunds universitet, en nationell vårdplan för palliativ vård 

(NVP). NVP är en vårdplan grundad på erfarenhet- och evidensbaserad kunskap samt klinisk 

tillämpning för att enklare skapa en struktur och förbättring av vården i livets slutskede. 

Oberoende av patientens diagnos, vårdform, ålder eller kvarvarande tid i livet, så är NVP 

utformat som ett personcentrerat stöd vid vården av vuxna personer över 18 år med palliativt 

vårdbehov, som ett planeringsstöd utifrån patientens behov av stöd och omhändertagandet 

efter dödsfallet. NVP är utvecklat för att användas av både hälso- och sjukvården samt inom 

den kommunala omsorgen, som ett tvärprofessionellt stöd i arbetet mellan alla delar av 

teamet. Användningen av NVP ökar patientens och de anhörigas delaktighet i planeringen av 

vården. Genom att identifiera behov och önskemål, vidta åtgärder samt bra uppföljning och 

dokumentation på ett lämpligt och strukturerat vis, kan en ökad trygghet och livskvalitet för 

både patienten och dess anhörigas åstadkommas. Att använda sig av NVP gör det enklare att 

granska och värdera kvaliteten av vården vid livets slutskede och påvisa vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns. Detta för att utveckla och skapa den bästa möjliga vården 

i framtiden (http://www.palliativtutvecklingscentrum.se). 

 

Hemsjukvård  

Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsens termbank (2017) som hälso- och 

sjukvårdsinsatser utförda i patientens hem. Insatserna grundar sig på beslut från en 

samordnad individuell vårdplan och stöds av primärsjukvården eller närsjukhuset (Beck-Friis 

& Österberg, 2005). 

 

Anhörig och närstående som vårdare  

Termerna anhörig och närstående används ofta som synonymer men definitionerna skiljer sig 

åt. Anhörig avser enligt Socialstyrelsen (2013) den tillhörande familjen eller närmaste släkten 

medan närstående beskrivs som någon patienten har en nära relation till utan att släktskap 

nödvändigtvis föreligger.  

Vem som anses vara anhörig eller närstående är det i första hand patienten som avgör. Det 

kan utgöra någon ur familjen, såsom make/maka, barn eller förälder men det kan även vara 

en god vän. Om patienten inte är förmögen till att avgöra vem hen anser som 

närstående/anhörig får vårdpersonal ta ansvar att avgöra detta från fall till fall 

(Socialstyrelsen, 2019).    
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I denna litteraturöversikt har författarna valt att använda sig av båda definitionerna då dessa 

har samma innebörd för patienten, det vill säga access till dennes vård och information om 

planerade insatser. 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är bland annat att skapa goda relationer. Det 

handlar om att kunna läsa av patienten och de anhöriga så att relationens djup är grundad 

utifrån en balans av ytlighet och känslomässigt engagemang för att passa i sammanhanget. 

Kärnan i sjuksköterskans palliativa arbete är att så långt det är möjligt försöka tillgodose 

patientens och anhörigas önskemål. Genom att underlätta, vara närvarande och inspirera kan 

sjuksköterskan stötta patienten och anhöriga. En viktig del är att uppmuntra patienten att 

fokusera på resurser och möjligheter, snarare än på svårigheter, för att på bästa sätt ta tillvara 

på den sista tiden i livet (Friedrichsen, 2005). 

 

En annan viktig roll som sjuksköterskan har såväl i den kommunala verksamheten som i den 

Regionstyrda är att aktivt arbeta för att öka patientens chanser till att få avsluta sitt liv i 

hemmet om de så önskar. Det genom att ge stöd och hjälp till anhöriga och patient för att de 

ska känna trygghet i att vara hemma samt att aktivt väga in patientens önskningar i 

omvårdnaden (Fukui, Fujita, Tsujimura, Sumikawa & Hayashi, 2011). Trots denna strävan 

att möjliggöra hemmet som den miljö patienten får avsluta sitt liv i förekommer det att 

patienter skickas in sista veckan i livet eller ibland bara timmar innan dödsögonblicket. Detta 

ville Wennman-Larsen & Tishelman (2002) undersöka anledningen till och kom i sin studie 

fram till att det oftast var anhörigas oro och ängslan som styrde beslutet om att skickas in 

patienten till sjukhuset. Beslutet som patienten tagit om att få dö i hemmet är något som kan 

komma att ändras över tid vilket vårdpersonalen och anhöriga måste respektera och vara 

medvetna om (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008). 

 

Som sjuksköterska inom den palliativa vården behöver man ha en förståelse för 

kommunikationens viktiga betydelse, verbal som icke-verbal. Detta är en fingertoppskänsla. 

Att anpassa kommunikationen efter patienten och anhörigas erfarenhet och kunskapsnivå 

genom ordval, är av stor vikt. När, var och hur kommunikationen ska ske är något en 

sjuksköterska behöver ha förståelse för. Genom att läsa av situationen ska sjuksköterskan 
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kunna anpassa samtalet och även ha insikt i när sjuksköterskan bör låta en annan profession 

ta över (Friedrichsen, 2005).   

 

Teoretisk referensram – Antonovskys Salutogena förhållningssätt 

Omvårdnad är grunden för sjuksköterskans profession. Att arbeta med hälsofrämjande 

omvårdnad är en av sjuksköterskans viktigaste delar i arbetet. Detta genom att främja hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidandet. För att arbeta mot dessa mål bör sjuksköterskan 

arbeta förebyggande mot ohälsa och lidande, i såväl samhälls- och gruppnivå, som 

individnivå. För att upprätthålla detta hälsofrämjande arbete bör faktorer som bibehåller 

livskvalitet och hälsa hos människan, arbetas med utifrån ett salutogent förhållningssätt. Med 

ett salutogent förhållningssätt menas att sjuksköterskan ska sträva efter att se personen bakom 

sjukdomen. Genom att identifiera patientens livsvärld och vilka faktorer som bidrar till hälsa 

för patienten kan sjuksköterskan stödja, stärka och öka tilltron till de egna resurserna hos 

patienten och på så vis öka dess livskvalité (Svensk sjuksköterskeförening, 2008).  

 

Antonovskys salutogena synsätt fokuserar på de faktorer som bidrar till hälsa och 

välbefinnande och är motsatsen till det patogena synsättet som inriktar sig på riskfaktorer för 

ohälsa och sjukdom. Att uppfatta livet som begripligt, sammanhängande, hanterbart och 

meningsfullt karaktäriserar det salutogena synsättet. Det vill säga att ha en känsla av 

sammanhang, KASAM. Människan ställs inför olika former av kriser och konflikter genom 

livet och hur de hanteras skiljer sig mellan individer. Vissa individer hanterade livets 

motgångar utan att hälsan påverkades medan andras hälsa påverkades negativt. Vilka delar 

ligger till grund för att en människa bättre hanterar en kris var en av funderingarna som fick 

Antonovsky att reflektera över vilka faktorer som påverkar en människas hälsa. De faktorer 

som påverkar en människas hälsa, enligt Antonovsky är; kunskap, ekonomi, socialt stöd, 

engagemang, religion, kulturell stabilitet, traditioner, livsåskådning och ett sunt levnadssätt. 

Han menar vidare att det inte räcker med att bara identifiera dessa faktorer, individen måste 

även skapa en strategi för att implementera dem, copingförmåga, i sin väg till upplevd hälsa 

(Antonovsky, 2005).  
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Problemformulering 

Då allt fler patienter önskar att tillbringa sin sista tid i livet hemma, i närheten av de nära och 

kära, blir anhöriga därmed en väsentlig del i vårdandet av den sjuke. En av grundpelarna 

inom den palliativa vården är att skapa en bra relation och stödja de anhöriga. Tidigare 

forskning visar att anhörigvårdare upplever en ansträngd situation såväl psykiskt som fysiskt. 

Genom att synliggöra de anhörigas upplevelser av den palliativa vården i hemmet vill 

författarna bidra till att öka förståelsen kring de anhörigas livssituation som vårdare, rörande 

deras livskvalitet och uttalade behov.    

 

SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa anhörigas upplevelse av palliativ hemsjukvård 

vid vårdande av sin närstående med cancersjukdom. 

 

METOD 
Kapitlet innehåller metodens olika delar: design, datainsamling, tillvägagångssätt, 

kvalitetsgranskning, analys och etiska övervägande.   

 
Design  

Detta examensarbete är en systematisk litteraturöversikt. Enligt Forsberg & Wengström 

(2016) innebär en litteraturöversikt att artiklarna som använts har blivit systematiskt 

framsökta, kritiskt granskade och sammanställda inom valt område.  

 

Datainsamling 

Databaser som använts vid sökning av artiklar är Cinahl, PubMed samt Summon. PubMed 

och Cinahl valdes efter sökning på Högskolan Dalarnas biblioteks libguide, som är en 

ämnesguide innehållande 38 områden presenterade i alfabetisk ordning. Under området 

omvårdnad fann författarna relevanta databaser för sökning inom ämnet. Summon valdes då 

det är Högskolan Dalarnas egen databas. För att sökningarna skulle ge det största möjliga 

antalet relevanta träffar användes även de booleska sökoperatorerna AND och OR. Att lägga 

till AND ger sökresultat innehållande båda, eller alla, orden före och efter operatorn. 



 

7 
 

Användning av OR mellan sökorden ger fler relevanta träffar då resultat från båda sökord 

presenteras (Östlundh, 2015).  

För att hitta artiklar som lämpar sig till det valda syftet översattes orden med hjälp av 

Karolinska Institutets Universitets biblioteks hemsida för svenska MeSh-termer 

(https://mesh.kib.ki.se). De valda sökorden blev: relative, family, caregiver, perspective, 

perceptions, palliative home care, end of life care, advanced home care, cancer, nursing och 

quality of life. För att försäkra att litteraturstudien baseras på aktuell forskning begränsades 

sökningarna till artiklar skrivna mellan 2009 och 2019. Ett annat inklusionskriterie är att de 

valda artiklarna ska vara peer-reviewed. Artiklarna ska utgå ifrån anhörigas perspektiv om 

att vårda en cancersjuk närstående i hemmet. Artiklar som handlar om barn är exkluderade 

då de är mer riktade till specialistutbildade sjuksköterskors ansvarsområde samt att barns 

upplevelser kan skilja sig från en vuxens. Då det är omvårdnad som är sjuksköterskans 

huvudområde så är även artiklar med medicinsk inriktning exkluderade. Artiklarna ska vara 

skrivna på engelska eller svenska. Författarna valde att exkludera artiklar där studien var 

utförd i ett land där sjukvården inte är utformad likvärdigt som i Sverige, gällande den 

palliativa hemsjukvården. Enbart kvalitativa artiklar är använda, då syftet är att beskriva 

anhörigas upplevelse. Målet med kvalitativa studier är att ge ökad förståelse då det handlar 

om erfarenheter, upplevelser och förväntningar uttryckt av deltagarna i studien (Friberg, 

2015). Se sökmatris: Bilaga 1. 

 

Tillvägagångssätt 

Sökning av artiklar till examensarbetet har skett både individuellt och gemensamt. 

Författarna har sedan läst igenom titlar och abstrakt för att kunna välja ut de för arbetet 

relevanta artiklar. De artiklar som efter urval visat sig lämpliga för arbetet har författarna 

sedan läst igenom och kvalitetsgranskat. Om kvaliteten visade sig vara av lägre grad än medel 

lästes artiklarna igenom igen för att säkerställa att informationen i artiklarna hade relevans 

och svarade mot syftet med denna litteraturöversikt. Artiklarna har sedan diskuterats mellan 

uppsatsförfattarna. Samarbetet gällande uppsatsskrivningen har skett både genom fysiska 

träffar, telefon- och mailkontakt. Ett Google-dokument skapades för att underlätta samarbetet 

av uppsatsen. Detta gav de båda författarna tillgänglighet att skriva och redigera i arbetet.  
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Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa att de funna artiklarna erhöll tillräcklig kvalitet för att användas i studien 

granskades dem med Forsberg & Wengström (2008) och Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006) kvalitativa granskningsmall innehållande 25 punkter (bilaga 2). Genom användning 

av granskningsmallen granskades artiklarnas huvudområden såsom; abstrakt, introduktion, 

bakgrund, resultat och diskussion. Endast de artiklar som utmynnade i medel eller hög poäng 

användes i studien (artikelmatris, bilaga 3).  

 

Analys 

Analysarbetet grundar sig på en femstegs modell beskriven av Friberg (2012). I modellens 

delar ingår att läsa studierna, identifiera nyckelorden, sammanställa resultat, relatera 

resultaten gentemot varandra och sedan formulera nya teman (Friberg, 2012). Författarna till 

denna litteraturöversikt har läst igenom artiklarna flera gånger, tillsammans och enskilt, och 

sedan arbetat utefter femstegs modellen för att sammanställa och formulera fram nya teman 

till litteraturöversikten.   

 

Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning framhävs det att inom forskningen 

får det ej förekomma oärlighet och plagiering (Forsberg & Wengström, 2016). För att 

undvika risken för plagiering har uppsatsförfattarna använt sig av egna ord och formuleringar 

vid skrivandet av litteraturöversikten. Texten i litteraturöversikten har refererats enligt 

Karolinska Institutets APA-referensguide. Vid systematiska litteraturöversikter måste 

artiklarna som används vara etiskt granskade. Det är därmed viktigt att kontrollera att 

artiklarna blivit granskade av etisk kommitté alternativt att noggranna etiska överväganden 

utförts. Alla artiklar som används i litteraturstudien ska redovisas (Forsberg & Wengström, 

2016). Helsingforsdeklarationen är framtagen av World Medical Association (2013) för att 

säkerställa att forskning på människor sker enligt etiska principer. För att studier ska få ett 

etiskt godkännande måste de först granskas av en oberoende person. De artiklar som har valts 

ut till litteraturöversikten har granskats av författarna för att tillförsäkra sig att de är godkända 

av etisk kommitté. 
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RESULTAT 
I resultatet presenteras fynd från tjugo kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarnas ursprung 

var Sverige (n=6), Kanada (n=5), England (n=4), Australien (n=2), Norge (n=2) och USA 

(n=1). Vid analys av artiklarna identifierades tre huvudteman som sedan gav åtta subteman 

(Tabell 1). 

Tabell 1 

 

 

 
 

 

 

 

Information inför vårdandet  

Att som anhörig få god information inför vårdande om sjukdomens progress och 
behandling framkom i flertalet artiklar.  
 
Sjukdomen, dess progress och behandling 

Att få bra och ingående information angående patientens prognos, behandling och 

sjukdomens allvarlighetsgrad, beskrevs av de anhöriga som en viktig komponent i att kunna 

känna sig trygg inför den vårdande rollen (Milberg & Strang, 2011; Harding et al., 2012; 

Milberg et al., 2011). Flera av de anhöriga uttrycker dock att de gärna fått mer information, 

utan patientens närvaro, om sjukdomens förväntade förlopp och hur sjukdomen kommer 

påverka dem som vårdare samt relationen till patienten. Att be om denna information 

upplevdes som en svårighet då patienten alltid var närvarande vid läkarbesök. De anhöriga 

vill undvika att patienten känner sig kränkt och inte skapa någon onödig oro (Skorpen 

Tarberg et al., 2019). Flera av de anhöriga beskrev vikten av ärlig och rak information 

angående allvarlighetsgraden av sjukdomen (Røen et al., 2018). Anhöriga uttrycker även att 

de önskade bättre och mer information angående tillgängliga behandlingsmetoder och 

läkemedel. Detta för att kunna förbereda sig inför eventuella biverkningar och på så vis känna 

sig mer trygga i sitt vårdande (Funk, Allan & Stajduhar, 2009). I de fall där anhörigvårdaren 

Information inför 
vårdandet 
 

Emotionella 
påfrestningar 

Att vårda tillsammans 
med palliativa 
hemsjukvården 

*Sjukdomen, dess progress 
och behandling 

*Att leva i patientens värld 
*Stöd och hjälp 

*Acceptera döden och 
palliativ vård 
*Relationens betydelse 
*Tillgänglighet 
*Döden 
*Efter vårdtiden 
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litade på den egna kunskapen bidrog det till en känsla av att kunna hantera svåra situationer 

och vidare slippa känna oro. Kunskap om sjukdomens spridning, behandling, bieffekter samt 

möjligheten till finansiell support rankades högt medan tidigare erfarenheter av att ha familj 

och vänner i palliativt skede var det som vägde tyngst i frågan om att känna sig trygg i den 

vårdande rollen (Milberg & Strang, 2011). 

 

Emotionella påfrestningar 

I flertalet artiklar beskrivs anhörigas upplevelser och påfrestningar av att vårda sin närstående 

med cancersjukdom. Dessa fynd presenteras delades in i två subteman, Att leva i patientens 

värld och Stöd och hjälp. 

 
Att leva i patientens värld 

Att få tillbringa sin sista tid i livet och dö hemma var en önskan alla patienter uttryckte. Även 

om patienten ville dö hemma, uttryckte flera anhörigvårdare en känslomässig kluvenhet i 

detta avseende. Dessa vårdare upplevde att de inte ingick i det beslutet och vissa ansåg att 

det var svårt att uppfylla patientens önskan. De uttryckte att de erbjöds få möjligheter att 

definiera sina egna behov och utmaningar (Skorpen Tarberg et al., 2019; Totman, Pistrang, 

Smith, Hennessey & Martin, 2015).  

“Jag var där för att övervaka och ta hand om honom, mina egna behov var försummade” 

(Skorpen Tarberg et al. 2019, s. 1450) 

Några anhörigvårdare hade i ett tidigt skede uttryckt till vårdpersonalen att de inte ville att 

patienten skulle dö hemma eftersom de inte känner sig kunna bära bördan (Skorpen Tarberg 

et al., 2019). Familjemedlemmar till cancersjuka förklarar hur de upplever en ansträngd 

situation där hälso- och sjukvården ställer krav på dem att hela tiden vara uppmärksamma 

och ansvara för patienten. En maktlöshet gentemot sjukdomen och den väntade döden var en 

känsla familjemedlemmarna upplevde (Sandén, Nilsson, Thulesius, Hägglund & Harrysson, 

2019). När de reflekterade kring sin situation beskrevs den som terror-liknande. Isolerad från 

omvärlden och deras vänner och familj (Totman et al., 2015). Livet förändrades och rollen 

som familjemedlem ändrades till flera olika roller såsom “vårdare”, “förälder”, 

“projektledare” och “sjuksköterska”, i försök att hantera situationen och samtidigt göra det 

bästa för patienten. Relationen mellan patient och anhörig förändrades även den. Den mest 

påtagliga skillnaden blev mellan par i en kärleksrelation. Fysisk intimitet sattes åt sidan och 
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emotionella relationen stärktes. Tillsammans levde de mer i nuet och prioriterade fridfullhet 

framför vardaglig osämja (McDonald et al., 2017). 

Att konstant vara alert på signaler och beredd på att hantera situationen på bästa sätt, tärde 

på de anhöriga som beskrev att de flera gånger överrumplades av en känsla av att inte längre 

känna igen sig själva. Att behöva ställa om sig till en annan persons dygnsrytm och behov 

resulterade i en känsla av att vara isolerad (Carlander et al., 2010). Många beskrev hur de 

aldrig vågade koppla bort sjukdomen (Sandén et al., 2019; Totman et al., 2015, Mohammed 

et al., 2017);  

 

”Man måste alltid vara på sin vakt för eventuella misstag” 

(Sandén et al., 2019, s. 3). 

 

Detta skapar en känsla av skam och skyldighet hos dem. Familjemedlemmar uttrycker att de 

själva inte vågar bli sjuka, för vem skulle då ta hand om den sjuke närstående? De ger uttryck 

om att patienten inte hade överlevt utan deras ansträngning och samtidigt var de rädda att 

släppa kontrollen. När anhörigvårdare får fråga om hjälp och behov refererar de till patientens 

behov och erfarenheter och undviker att tala om deras egna, då de känner en skam i att tala 

om deras behov när det inte är de som är sjuka och döende (Sandén et al., 2019; Carlander, 

Sahlberg-Blom, Hellström, Ternestedt, 2010). Att leva i patientens värld under en längre tid 

påverkar anhörigvårdare såväl fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt. Fler anhörigvårdare 

beskrev hur de led av ångest, stressyndrom, högt blodtryck, migrän med mera, under 

vårdtiden (McDonald et al., 2017). Även om de anhöriga tillslut kände att de behövde hjälp 

utifrån för att orka med vårdandet, beskrev några hur patienten önskar att inte få hjälp i 

hemmet från sjukvårdspersonal, då patienten inte vill ha någon uppståndelse kring sig. Att 

gå över patientens önskan och placera sig som vårdare i centrum var inte lätt men behövligt 

i vissa fall (Skorpen Tarberg et al., 2019). Att få hjälp från palliativa hemsjukvården fick 

anhörigvårdare att känna en lättnad och upplevde att de kunde koppla av för en stund (Sandén 

et al. 2019; Skorpen Tarberg et al., 2019; Milberg & Strang, 2011; Totman et al., 2015; Jack, 

Mitchell, Cope & O´Brien, 2016). Att göra något snällt för patienten, såsom att laga deras 

favoritmat samt samtala och umgås, gav de anhöriga en minskad känsla av uppgivenhet vilket 

i sin tur gav dem ork och glädje att fortsätta vårdandet (Milberg & Strang, 2011). Även om 

vårdandet var påfrestande och tröttsamt så fanns kärleken, respekten och viljan att återgälda 
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den cancersjuka närstående genom att skapa en fin och respektfull sista tid i livet (Robinson, 

Bottorff, McFee, Bissell & Fyles, 2016; Totman et al., 2015).   

 

Stöd och hjälp 

Att information om vilken hjälp som fanns att tillgå i rollen som vårdare upplevdes inte alltid 

som tydlig. En del anhörigvårdare beskriver hur de själva behöver eftersöka hjälp att få stöd 

och resurser till att klara av vårdandet av sin cancersjuka anhöriga (Mohammed et al., 2017). 

Den svåra situationen som anhörigvårdare genomlever då de dygnet runt vakar över sin 

närstående beskrivs lätta i och med samtal. Att prata om existentiella och praktiska saker med 

personal, familj och vänner framkommer som en betydande lättande faktor. Samtalen 

möjliggjorde beskrivningar av känslor men gav även information vilket bidrog till att 

anhöriga kände mindre hopplöshet och kraftlöshet (Milberg & Strang, 2011). Flera artiklar 

lyfter behovet av emotionellt stöd som en avgörande faktor för att anhörigvårdaren ska orka 

den tunga vardagen (Klarare, et al., 2018; Milberg, et al., 2011; Totman, et al., 2015; Sekelja, 

Butow & Tattersall, 2009). Särskilt givande visade sig samtalsgrupper vara (Harding et al. 

2012). Att få bekräftelse av personalen i sitt vårdande stärker de anhörigas tilltro till den egna 

förmågan att vårda (Funk, Allan & Stajduhar, 2009; Jack, O´Brien, Scrutton, Baldry & 

Groves, 2014). I Bainbridge, Bryant & Seows (2016) studie beskrivs anhörigvårdares behov 

av mer hjälp eller service som den vanligaste förekommande bristen för att kunna stödja sin 

närstående i hemmet.  
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Att vårda tillsammans med palliativa hemsjukvården 

I analysen av artiklarna framkom anhörigas beskrivande av svårigheter och positiva 

upplevelser av att vårda tillsammans med palliativa hemsjukvården. Vilket presenteras vidare 

i fem subteman: Acceptera döden, Relationsskapande, Tillgänglighet, Döden och Efter 

vårdtiden. 

 

Acceptera döden och palliativ vård 

Anhörigvårdare berättar om hur patienter bli oroliga av tanken på behov av palliativ vård, 

om patienten inte har accepterat att döden närmar sig. Denna acceptans varierar mellan 

individerna. Patienterna såg också fördelar med den palliativa vården, till exempel yttrade de 

sig som; "får vänja sig vid det", “ingenting att förlora” och “kännedom om hur 

sjuksköterskorna hjälper dem till att lättare få hjälp vid behov”, gjorde det lättare att acceptera 

vården. Många vårdare beskriver att det behöver vara en fin balans för när det var bäst att 

introducera patienten för palliativ vård, så att palliativ vård inte infördes för tidigt medan 

patienten fortfarande hoppas på ett botemedel och inte för sent när de är helt hjälplösa 

(Sekelja et al., 2009). När de anhöriga förfrågas angående deras funderingar kring palliativ 

vård och döden beskriver de att de avsiktligt ignorerar det på grund av sin rädsla inför 

framtiden och döden. Vårdarna och patienterna uttrycker att de vill leva livet här och nu och 

inte tänka på framtiden. Fler av anhörigvårdarna har trots allt enklare att acceptera den 

palliativa vården då de behöver och vill ha hjälp och stöd i sitt vårdande (McDonald et al., 

2017). I efterhand beskriver anhöriga att information om stöd och palliativ vård aldrig kan 

ges för tidigt, men då inte som ett beslut utan bara att informera om det (Sekelja et al., 2009).  

 
Relationens betydelse 

Upplevelsen av första mötet med palliativa hemsjukvården är betydelsefullt. Att personalen 

bemötte patienten och anhörigvårdare med lättsamhet och en gemytlighet och där det gavs 

utrymme för både humor och sorg, formade en bra grund för relationen (Borstrand & Berg, 

2009). Att som sjuksköterska använda sig av ett holistiskt tänkande och synsätt kring 

patienten och de anhöriga, där deras känslomässiga, psykologiska, sociala och fysiska 

välmående bejakas, uppskattades av vårdtagarna. Flera av patienterna och anhörigvårdare 

beskriver vikten av respekt för deras tankar och beslut och hur detta påverkar relationen och 

förtroendet gentemot vårdpersonalen (Jack et al., 2016). Tillgänglighet till expertis samt stöd 
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från palliativa hemsjukvården såväl individfokuserat som samarbetsmässigt var något som 

anhöriga värderade högt (Milberg et al., 2011). I en studie av Røen et al. (2018) rapporterades 

att bli sedd, som den överlägset viktigaste faktorn gällande relationsskapande enligt 

anhörigvårdare. Mer specificerat menar anhörigvårdare att de önskar bli tillfrågade hur de 

mår, informerade om patientens tillstånd samt hur tillståndet påverkar den anhörige. Samma 

studie lyfte känslan av utanförskap som en orsak till att anhöriga blev sårade (a.a). Att 

tillsammans med palliativ hemsjukvård dela på ansvaret i vårdandet möjliggjorde att 

närstående upplevde delaktighet i patientens omvårdnad (Borstrand & Berg, 2009).  

 

Relationsskapande med patient och anhörigvårdare klassades som den mest stödjande 

kategorin i Klarare, Rasmussen, Fossum, Hansson, Fürst & Lundh Hagelins (2018) studie. 

Upplevelsen av partnerskapet baserades på hemsjukvårdsteamets tillvägagångssätt i 

vårdsituationer: bedömning, planering, genomförande och utvärdering av insatser samt 

inkludering av patienter och anhöriga som deltagare i denna process (a.a). Kontinuitet av 

vårdpersonal framkom som en betydande faktor då det handlade om att inge trygghet och 

lugn bara av vetskapen att personalen känner till patientens värderingar och bakgrund 

(Milberg et al., 2011). Att personalen rådfrågade varandra i problematiska situationer hos 

patienten och vetskapen att de höll veckovisa planeringar runt de inskrivna patienterna 

upplevdes även det som en trygghet (Klarare et al., 2018). Flera deltagare i Totman et al. 

(2015) studie utvecklade en nära relation med vårdpersonalen och upplevde därigenom en 

sammanhållning i den förestående uppgiften.  

Sköterskor som aktivt praktiserade medveten närvaro och äkthet sågs av vårdarna som de 

som verkligen brydde sig och kunde öppna sig vilket skapade självförtroende i vårdandet och 

lindrade spänningen vid gemensamma beslutsfattande (Ellington et al., 2018).  

 

Tillgänglighet  

En stor del av den positiva upplevelsen av den palliativa hemsjukvården enligt anhöriga och 

patienten var tillgängligheten till hjälp, dag som natt. Att vara medveten om att hjälpen bara 

var ett telefonsamtal bort skapade en trygghet och harmoni både för patient och anhörig. 

Denna tillgänglighet och trygghet möjliggjorde att patienten kunde vårdas i hemmet i 

situationer där de annars hade varit i behov av att besöka sjukvården (Spelten, Timmis, Heald 
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& Dujits, 2019; Borstrand & Berg, 2009). Anhöriga värderar högt närvaron av den palliativa 

hemsjukvården. De upplevde att patienten och de själva var i goda händer och fick hjälp och 

stöd till ett “normalt” liv, även fast situationen såg annorlunda ut. Vetskapen av att 

professionell vårdpersonal var med patienten om den anhöriga behövde lämna vårdandet för 

en stund, var inte bara tröstande utan även lugnande. Utan tillgängligheten till denna service 

hade de anhöriga känt sig mer sårbara, osäkra och ensamma (Jack et al., 2014).  

Döden 

När döden närmade sig insåg de anhöriga hur lite erfarenhet och kunskap de hade angående 

döden och dess process (Spelten et al., 2019). Flera anhöriga beskriver hur döden närmade 

sig snabbare än vad de hade förväntat sig och var beredda på. Även om informationen gavs 

från läkare och sjuksköterskor om när patienten förmodligen kommer dö, så önskade flera 

anhöriga att de hade fått ett mer specifikt svar även fast de i efterhand förstår att det är en 

svår fråga att ge ett tydligt svar på. Avsaknad av information om när dödsögonblicket skulle 

ske, hur det kunde upplevas och vad personalens uppgifter är, skapade en känsla av avsaknad 

av kontroll, maktlöshet och en otrygghet hos de anhöriga (Totman et al., 2015; Sekelja et al., 

2009; Skorpen Tarberg et al., 2019). I Borstrand och Bergs (2009) studie berättar närstående 

att det inte var förrän under sista levnadsveckan som de förstod hur dålig patienten var. Det 

palliativa hemsjukvårdsteamets olika insatser fick patienten att upplevas friskare och de 

närstående trodde då att patienten skulle leva längre än vad som var fallet. De anhöriga 

beskriver även att de inte visste vad som skulle ske den allra sista tiden i patientens liv 

(Borstrand & Berg, 2009; Sekelja et al., 2009; Mohammed et al., 2017). De fick den 

informationen precis när det var uppenbart att dödsögonblicket var nära. Anhöriga berättar 

att de gärna hade velat haft den informationen tidigare under dödsprocessen, både muntligt 

och skriftligt. Även en uppföljning från vårdpersonalen hade uppskattats, för att försäkrat sig 

om att de närstående förstod informationen (Borstrand & Berg, 2009).  

Flertalet anhöriga berättar att dödsögonblicket upplevdes värdigt och att patienten var väl 

smärtlindrad, upplevdes lugn och fick en bekväm sista tid i livet (Sekelja et al., 2009). Att 

palliativa hemsjukvården var på plats när patienten dog värderades högt av de anhöriga. Dock 

skedde detta sällan men att då få tala med personalen och att de kom till de närstående för att 

trösta, samtala om händelsen och visa medkänsla och förståelse, uppskattades oerhört mycket 

(Mohammed et al., 2017; Sekelja et al., 2009).    
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Efter vårdtiden 

De som vårdar sin närstående bär ofta många frågor runt döendets process och vad som hände 

under patientens sista levnadstimmar. En viktig del i uppföljningssamtalet efter dödens 

inträffande var därför att anhöriga fick möjlighet att träffa den personal som varit hos 

patienten under den sista tiden i livet. Att få svar på dessa frågor ledde till att sorgeprocessen 

lindrades och hjälpte anhöriga att gå vidare i livet (Skorpen Tarberg et al., 2019). Närstående 

uttryckte en stor tomhet efter bortgången av sin anhörig och det inte enbart baserat på 

saknaden av den avlidne utan även på hemsjukvårdteamets frånvaro. Uppföljningen efter 

dödens inträffande uppskattades hos anhöriga som uttryckte att de önskade fler uppföljande 

samtal, skriftlig information vid dödsfallet om sorgearbete och även att bli erbjudna att delta 

i “leva vidare”-grupper (Borstrand & Berg, 2009). 

Sekelja, Butow & Tattersalls’ (2009) studie visade att hälften av deltagarna blivit erbjudna 

adekvat stöd och råd samt blivit visade hänsyn av den palliativa vårdpersonalen. Andra kände 

att palliativa vårdpersonalen var oförmögen att hjälpa dem genom sorgen och att den vård 

patienten fått sista tiden i livet var tillräcklig.  
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva anhörigas erfarenhet av palliativ hemsjukvård 

vid vårdandet av sin närstående med cancersjukdom. Litteraturöversikten resulterade i 

beskrivandet av de anhörigas liv som vårdare och hur detta påverkat dem och deras liv. 

Emotionella påfrestningar uppstår då vårdaren måste inta olika roller för att klara av att vårda 

sin närstående med cancersjukdom i hemmet. Oro grundad på en rädsla för att fatta felaktiga 

beslut och en känsla av otillräcklighet (Sandén et al., 2019; Totman et al., 2015, Mohammed 

et al., 2017). Relationer mellan kärlekspar förändras, där den fysiska intimiteten sätts åt sidan 

och en djupare, mer förstående och givande relation skapas (McDonald et al., 2017). Vikten 

av att få bra och tydlig information angående sjukdomen och dödsprocessen samt hjälp och 

stöd, skapar en trygghet hos anhörigvårdare (Funk et al., 2009). Resultatet beskriver den 

palliativa hemsjukvårdens stöd och hjälp i vårdandet av patienten och dennes anhöriga genom 

livets sista tid och vid dödsögonblicket.  

 

Resultatdiskussion 

I dagens samhälle väljer allt fler patienter att avsluta sitt liv i hemmet. Kvalificerad personal 

med förståelse av palliativa vårdens betydelse är en grundläggande faktor för att skapa 

meningsfullhet och livskvalitet hos patient och närstående (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Information inför vårdandet 

Sjukdomen, dess progress och behandling 

Anhöriga beskriver hur betydelsefullt det är att få bra, ärlig och ingående information om 

patientens tillstånd, i såväl sjukdom som behandling. Det visade sig att de anhöriga blev 

tryggare i sin roll som vårdare om de förstår de bakomliggande orsakerna till patientens 

mående (Milberg & Strang, 2011; Harding et al., 2012; Milberg et al., 2011; Røen et al., 

2018). De anhöriga beskriver även hur de hade önskat att få mer information utan patientens 

närvaro, för att få möjlighet till att få svar på sina funderingar utan att riskera att patienten 

känner sig kränkt (Skorpen Tarberg et al., 2019). Behovet av information inför vårdandet kan 

variera mellan de närstående som vårdar. Tidigare erfarenheter och kunskap är anledningen 

till att informationsbehovet varierar. Störst behov av information visar sig oftast finnas hos 

patienten och den anhörig som bär det största ansvaret kring vårdandet. Vid brister i 
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information kan följderna bli att patient och vårdare får svårare att hantera och 

uppmärksamma avvikande tillstånd. Detta i sin tur leder till att patienten och anhörigvårdaren 

brister i utförandet av den egenvård och informella vård som behövs (Ternestedt, Henoch, 

Österlind & Andershed, 2017). När kunskapen sviktar bidrar det till att anhöriga känner oro 

och ängslan och väljer då i situationer med avvikande tillstånd att få patienten inlagd på 

sjukhus och överlåta ansvaret till professionell vårdpersonal. Detta sker oftast under 

patientens sista levnadsvecka eller bara timmar innan dödsögonblicket. Patientens önskan 

om att dö i hemmet blir då inte uppfyllt (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

 

Att brister i information ska påverka patientens möjlighet till att få avsluta sitt liv i hemmet 

är en svaghet inom sjukvården anser uppsatsförfattarna. Genom att förbättra informationen 

både muntligt och skriftligt, vilket upplevs som till synes enkla åtgärder, ökar möjligheten 

att förverkliga patientens sista önskan. Kunskap ökar möjligheten till att fatta adekvata beslut 

kring patienten då denne inte kan uttrycka och besluta dessa själv. Det i sin tur leder till att 

de anhörigas känsla av skuld att inte kunna uppfylla sin närståendes sista önskan minskas. 

Återkoppling gällande given information säkerställer att information har hörsammats och 

implementerats av närståendevårdaren och patienten. Att kunna implementera de 

hälsofrämjande faktorerna lyfter Antonovsky (2005) fram i sin teori som en betydande del i 

att uppleva känslan av sammanhang.  

 Uppsatsförfattarna anser att anhöriga bör erbjudas enskilda samtal med läkare alternativt 

sjuksköterska för möjlighet till svar på de funderingar och frågor som uppkommit. 

 

Emotionella påfrestningar 

Leva i patientens värld 

Att vårda en anhörig i hemmet innebär att de egna behoven och göromålen får sättas åt sidan. 

Situationen beskrevs som terrorliknande där tillvaron kantades av isolering från vänner 

(Totman et al., 2015) och påtryckning från hälso- och sjukvårdspersonalen att ständigt vara 

på sin vakt och uppmärksamma patientens behov (Sandén et al., 2019). Att alltid göra det 

bästa för patienten samtidigt som rollerna förvandlades från äkta makar, syskon, bästa vänner 

eller förälder/barn till “vårdare”, “projektledare” och “sjuksköterska” bidrog till känslan av 

att inte känna igen sig själv längre (McDonald et al., 2017). Upplevelsen av isolering späddes 

på ytterligare då anhöriga oftast behövde anpassa sig efter patientens dygnsrytm (Carlander 

et al., 2010). Många beskrev hur de aldrig vågade slappna av från sjukdomen och vårdandet 
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(Sandén et al., 2019; Totman et al., 2015, Mohammed et al., 2017). Detta påverkade de 

anhöriga både psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och socialt. Flera av de anhöriga återger att de 

led av ångest, migrän, högt blodtryck och stressyndrom under vårdtiden (McDonald et al., 

2017). Även om vårdandet var ansträngande och krävande fanns kärleken och omtanken från 

de anhöriga om att skapa en fin sista tid för patienten och uppfylla hens önskan om att få dö 

och tillbringa sista tiden hemma (Robinson et al., 2016; Totman et al., 2015). I tidigare 

forskning beskrivs hur de närståendes olika påfrestningar även påverkar den döende 

patientens mående och livskvalitet. Patienten ser sig själv som en börda som inte kan tillföra 

någon typ av hjälp för anhörigvårdaren (Andershed 2006). Konflikter kan skapas på grund 

av svårigheter att balansera patientens behov och förväntningar gentemot andra anhörigas 

behov. Det kan skapa både skuldkänslor och tillfredsställelse att ge omsorg till en sjuk 

anhörig. Skuldkänslor på grund av känslan att man inte gjort tillräckligt och tillfredsställelse 

av att stötta och vara med patienten den sista tiden i livet (James, 2014).  

 

Uppsatsförfattarna ser en tydlig problematik i hur den sociala isoleringen påverkar 

anhörigvårdares mående och ork för att klara av att vårda patienten med kvalitet. Att få stöd 

och hjälp med avlastning från hemtjänst eller andra närstående kring patienten, skulle ge den 

närmast vårdande lite andrum och möjlighet till återhämtning. Att anhörigas mående 

påverkar patientens mående är tydligt och det upplevs som en ond spiral. Sjuksköterskan bör 

därför ha en central roll i att försöka förebygga denna spiral eller genom att bryta mönstret. 

 
Stöd och hjälp 

Att få information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns att tillgå som 

anhörigvårdare upplevdes inte alltid som tydligt enligt vårdarna (Mohammed et al., 2017). 

För att klara av den krävande situationen som vårdare hade samtal med personal, familj och 

vänner en betydande faktor till att anhörigvårdare skulle orka med den betungande vardagen. 

Genom samtal om existentiella och praktiska saker upplevde de anhöriga att deras hopplöshet 

och orkeslöshet minskade (Klarare, et al., 2018; Milberg, et al., 2011; Totman, et al., 2015; 

Sekelja et al., 2009; Milberg & Strang, 2011). I Harding et al. (2012) studie framkom att 

samtalsgrupper var särskilt givande. 

Patientens välbefinnande är till stor del förankrat i anhörigvårdarens mående, varför det är av 

särskilt stor vikt för sjuksköterskan att ge stöd och hjälp även till de som vårdar (Milberg, 

2012). Ett fungerande anhörigstöd är en av de fyra hörnstenarna vilka den palliativa vården 
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grundar sig på (WHO). För att kunna ge adekvat stöd till anhöriga behöver sjuksköterskan 

bemästra sitt inkännande färdighet och vara kapabel att inhämta kompletterande information 

med hjälp av annan profession (Friedrichsen, 2005).  

 

Baserat på vad som framkommit behövs mer information gällande anhöriggrupper och andra 

stödjande instanser dit anhöriga kan vända sig för att utbyta erfarenhet och tankar med 

personer i liknande livssituation. Anhörigvårdarnas behov av information är något som 

framkommer som en viktig del i flertalet av artiklarna. Enligt Antonovsky (2005) är kunskap 

och engagemang faktorer för att främja hälsa. Att som sjuksköterska veta eller kunna ta reda 

på vart anhöriga kan vända sig vid behov av samtalsgrupper, skulle därför kunna bidra till en 

ökad trygghet och tilltro hos den anhöriga. 

  

Att vårda tillsammans med palliativa hemsjukvården 

Acceptera döden och palliativ vård 

Det finns begränsningar när det kommer till att fatta beslut som även påverkar de närstående. 

Inom den palliativa vården där patienten uttrycker en önskan att få dö hemma är det viktigt 

att även diskutera beslutet med de anhöriga. Många anhöriga upplevde situationen som 

kravfylld då patienten valde att kvarstanna i hemmet och största delen av ansvaret hamnade 

på vårdaren. Att vara i behov av palliativ vård och samtidigt acceptera att man befinner sig i 

livets slutskede och inse att döden inte är långt borta, oroade patienterna. Det fanns 

svårigheter i när och hur palliativ vård skulle introducerats för patienten. Den fick inte 

introduceras för tidigt så att patientens förhoppningar tillintetgörs och inte för sent när de är 

helt hjälplösa (Sekelja et al., 2009). Anhöriga beskriver hur de avsiktligt ignorerar att tänka 

på döden och palliativ vård på grund av rädslan inför framtiden. Både patient och anhöriga 

uttrycker att de vill leva här och nu (McDonald et al., 2017). I vården ska patientens 

självbestämmande bejakas. Särskilt i samtal där information om viktiga beslut ska tas, som 

kan påverka patientens dagliga liv, och även de närstående runt omkring. Därav är det av 

betydelse att välja med omsorg, utefter patientens mående, för när samtalet ska ske. 

Svårigheterna i vårdandet ökade inte bara på grund av det upplevda kravet utan även då 

sociala roller krockade med varandra och när de anhöriga inte kände att de hade stöd av den 

formella vården (Ternestedt et al., 2017).  
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Ett palliativt hemsjukvårdsteam kan hjälpa och stödja patienter och anhöriga i 

sjukdomsprocessen samt förbereda dem inför döendet och döden. För att kunna acceptera 

döden behöver patienten och anhöriga föra en dialog runt ämnet med medförande känslor 

och praktiska uppgifter menar uppsatsförfattarna. En ökad meningsfullhet skulle innebära en 

ökad känsla av sammanhang, vilken Antonovsky (2005) menar kan hjälpa individen att 

hantera kriser och motgångar bättre och bevara hälsan. 

 

Relationens betydelse 

I skapandet av en relation mellan anhöriga, patient och sjuksköterska uttryckte de anhöriga 

att de uppskattade när sjuksköterskan använde sig av ett holistiskt synsätt och tänkande i sitt 

vårdande. Att visa respekt för patientens och de anhörigas beslut och tankar ansågs även det 

vara betydelsefullt (Jack et al., 2016). Flera anhörigvårdare uttrycker vikten av att bli sedd 

som en person med känslor, att få förfrågan om hur hen mår och information om patientens 

tillstånd. Detta ökade anhörigvårdares välbefinnande och fick dem att känna sig som en i 

teamet (Røen et al., 2018). Kontinuitet av vårdpersonal, där personalen har kännedom om 

patienten, bakgrunden och värderingarna, visade sig vara en annan betydande faktor i 

anhörigas känsla av trygghet och lugn i vårdandet (Milberg et al., 2011). Att skapa goda 

relationer är en av sjuksköterskans roller inom den palliativa vården och i möjligaste mån 

försöka tillgodose patienter och anhörigas önskemål (Friedrichsen, 2005). I mötet med 

familjen behöver sjuksköterskan anpassa sitt förhållningssätt och vara professionell. Att våga 

närma sig, vara äkta och tillförlitlig och vara närvarande anses av familjemedlemmar, som 

en styrka hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan ska kunna reflektera kring omvårdnadsåtgärder 

och vad man kan bidra med i relationen mellan familjemedlemmarna genom att synliggöra 

attityder, tankar och känslor och ge stöd (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). En 

grundläggande del i omvårdnaden är att uppmuntra och fokusera på de styrkor och resurser 

som patienten och de närstående besitter (Friedrichsen, 2005).  

 

Att relationen har en stor inverkan på patienten och de anhörigas mående är tydligt och 

speciellt i en tid där många funderingar, tankar och svårigheter finns. Att som sjuksköterska 

bemöta med hjärtlighet, bekräfta anhörigas känslor och behov samt bjuda in dem till att vara 

en del av teamet kring patienten, bör idag ses som en självklarhet enligt uppsatsförfattarna. 

Då det idag blir allt vanligare att patienter väljer att avsluta sitt liv i hemmet medför att 

sjuksköterskan behöver ha en stor förståelse för anhörigas integritet och medverkande i 
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vården och därav även ge dem stöd och omsorg under denna svåra tid. Angående kontinuitet 

av vårdpersonal är det även viktigt att ta personkemin i aspekt till vilka som ska ingå i teamet 

kring patienten och de anhöriga. Uppsatsförfattarna förstår att detta är beroende på om 

verksamheten tillåter denna individanpassning, utifrån vilka resurser som finns att tillgå och 

rimligheten kring dessa.  

 
Tillgänglighet 

Att vara medveten om att tillgängligheten till stöd och hjälp fanns att tillgå dag som natt och 

bara var ett telefonsamtal bort, var en av de mest uppskattade och positiva upplevelserna av 

palliativa hemsjukvården enligt anhöriga och patienten. Detta ingav en trygghetskänsla och 

harmoni hos anhörigvårdarna och möjliggjorde att patienten kunde vårdas hemma även i 

situationer där behov av att söka sjukvård fanns (Spelten et al., 2019; Borstrand & Berg, 

2009). Kunskapen av att professionell vårdpersonal fanns att tillgå när de anhöriga behövde 

lämna patienten en stund var betryggande för de anhöriga. Utan detta hade de känt sig mer 

sårbara och ensamma (Jack et al., 2014).  

 

Att ha tillgång till kunnig och erfaren vårdpersonal dygnet runt hjälper de anhöriga att finna 

trygghet i sitt vårdande och omsorgen av sin närstående. Dock kan denna tillgänglighet bidra 

till stor kris när den inte uppfyller detta. Uppsatsförfattarna misstänker att dessa besvikelser 

kan mildras om informationen är tydlig vad som gäller runt tillgängligheten så att 

förväntningarna på hemsjukvårdsteamet inte blir för stora.  

 
Döden 

Brist på information angående dödsögonblicket, när det skulle ske, hur det känns och vad 

personalens uppgifter är, skapade en avsaknad av kontroll, maktlöshet och osäkerhet hos de 

anhöriga (Totman et al., 2015; Sekelja et al., 2009; Skorpen Tarberg et al., 2019). 

Dödsögonblicket upplevdes värdigt och fint av flertalet anhöriga. Patienten var väl 

smärtlindrad, lugn och hade det bekvämt (Sekelja et al., 2009). Att personalen tog sig tid att 

besöka de närstående efter dödsögonblicket för att samtala, trösta och visa medkänsla och 

förståelse, uppskattades oerhört av de närstående (Mohammed et al., 2017; Sekelja et al., 

2009).  
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Uppsatsförfattarna anser att en viktig del av sjuksköterskans arbete är att ge stöd till anhörigas 

existentiella behov genom att samtala om döden och deras funderingar kring detta. 

Sjuksköterskan bör uppmärksamma om detta behov finns hos de anhöriga, om behovet inte 

framkommer från de anhöriga själva. Även respektera de anhörigas val av att inte vilja 

samtala om det existentiella. Att ge tröst kan se ut på lika många olika sätt som det finns 

människor på jorden. Det är ytterligare en konstform som sjuksköterskan behöver växa in i. 

 

Efter vårdtiden 

Uppföljningssamtalet efter dödens inträffande, gav anhöriga möjlighet till att uttrycka sina 

känslor och få svar på de frågor som dykt upp efter dödsögonblicket. Detta gjorde att 

sorgeprocessen lindrades och i sin tur bidrog till att de anhöriga enklare kunde gå vidare med 

livet (Skorpen Tarberg et al., 2019). Anhöriga uttrycker hur de hade önskat att de fick skriftlig 

information om sorgearbetet och dess process men även att bli erbjudna att delta i “leva 

vidare”-grupper (Borstrand & Berg, 2009).  

 

Genom att samtala och bekräfta deras funderingar kan sjuksköterskan underlätta de anhörigas 

sorgearbete. Delgivning av teoretisk kunskap från den formella vårdpersonalen blandat med 

erfarenhetsutbyte av personer i liknande situation borde vara det ultimata stödpaketet. 

Författarna till denna uppsats har förstått att långt ifrån alla anhöriga tackar ja till ett 

uppföljande samtal. I de fall som anhöriga tackar nej skulle ett nytt erbjudande om samtal 

längre fram kunna föreslås, då de anhöriga kommit en bit genom sorgeprocessen och tankar 

och funderingar kring vårdtiden blivit mer tydliga. Tiden för efterlevandesamtalet måste vara 

inom rimliga gränser då vårdpersonalens och anhörigas perspektiv på vårdsituationen skiljs 

åt. Sjuksköterskan ska fortfarande kunna redogöra för insatserna den sista tiden i livet och ha 

kunskap för att kunna svara på de flesta frågor om denna tid. 
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Metoddiskussion 

De använda databaserna Cinahl, PubMed samt Summon resulterade i tjugo stycken för syftet 

relevanta artiklar. Databasen PsychInfo skulle kunna ha använts för att söka fram ytterligare 

artiklar gällande anhörigas psykiska hälsa. Författarna ansåg att tillräckligt material redan 

hade anskaffats för att genomföra litteraturöversikten och valde därför att avstå sökningar 

från PsychInfo. Resultatet skulle möjligtvis kunna bidragit till ett mer detaljerat resultat om 

anhörigas psykiska hälsa/ohälsa om artiklar även hade sökts via PsychInfo. Författarna valde 

även att bara inkludera kvalitativa artiklar då deras vilja var att resultatet skulle belysa de 

anhörigas erfarenheter och upplevelser av palliativ hemsjukvård. Detta anses som en styrka 

då kvalitativa artiklar belyser känslor, upplevelser och erfarenheter mer än kvantitativa. Valet 

av sökord ansåg uppsatsförfattarna var relevanta till litteraturöversiktens syfte. Sökorden som 

valdes översattes med hjälp av Karolinska Institutets Universitets biblioteks hemsida för 

MeSh-termer för att kontrollera att de valda sökorden var anpassade gentemot syftet. 

Författarna valde att begränsa artiklarnas årtal mellan 2009–2019, för att försäkra sig om att 

artiklarna bestod av aktuell forskning, vilket anses som en styrka. Då litteraturöversikten är 

skapad under början av år 2020 och författarna ville ha artiklar från en tioårsperiod, valdes 

intervallet 2009–2019 i och med att det annars bara uppkommit artiklar från en nioårsperiod. 

För att försäkra sig om att författarna förstod innebörden i artiklarna valde uppsatsförfattarna 

att endast söka artiklar skrivna på engelska och svenska. Detta kan ses som en svaghet då 

artiklar av bra kvalitet gentemot syftet kan ha missats. Författarna valde även att exkludera 

artiklar från länder där sjukvården och familjekulturen skiljer sig från den svenska. Detta för 

att skapa en föreställning av hur verkligheten kan se ut i det dagliga arbetet då författarna valt 

att jobba i Sverige där samhället i stort är individorienterat. Detta kan ses som en styrka och 

en svaghet då Sverige genom åren har utvecklats till ett mångkulturellt land där vårdandet av 

en sjuk anhörig ser olika ut beroende på vilken kulturell bakgrund individen respektive 

familjen har. Att exkludera artiklar gällande kulturella avvikelser innebär förlust av kunskap 

och förståelse kring det perspektivet. 

  

För att överförbarheten ska vara förenlig med författarnas blivande profession som 

grundutbildade sjuksköterskor exkluderades artiklar som behandlade personer under 18 år då 

det tillhör den specialistutbildade sjuksköterskans roll. Granskningen av artiklarna utförde 

författarna tillsammans. Detta för att försäkra sig om att artiklarna var av hög kvalitet och 

svarade på syftet. Hela litteraturöversikten har genomförts med båda författarnas medverkan 
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där de frekvent har diskuterat fram relevanta fynd i artiklar, sökord, utformning av 

resultatdelen och formulering av text. Att tillämpa detta arbetssätt är en styrka då båda 

författarna är delaktiga i hela genomförandet av litteraturöversikten. 

 
 

Etikdiskussion 

Alla artiklar i litteraturöversikten är etiskt granskade och godkända av etisk kommitté. 

Deltagarna i de valda artiklarna har frivilligt valt att medverkat i studierna och för att 

bibehålla deltagarnas anonymitet har alla avidentifierats genom att ge dem en specifik 

anonymitetskod. Författarna till de valda artiklarna har tagit hänsyn till att inte 

förfråga deltagare som nyligen förlorat sin anhörig, till att medverka i studierna. Enligt 

Helsingforsdeklarationen anses detta som en styrka då det följer forskningsetiskt perspektiv 

när det kommer till att respektera och skydda deltagarnas rättigheter (WMA, 2018).  

Sammanställningen av resultatet har genomförts ansvarsfullt och i största möjliga mån utan 

involvering av uppsatsförfattarnas egna värderingar. Detta enligt Polit & Beck (2012) för att 

försäkra sig om att resultatet förblir sanningsenligt och objektivt. Då det engelska språket 

inte är uppsatsförfattarnas modersmål kan det föreligga en viss risk för fel vid översättning. 

För att minimera risken för felöversättningar har författarna diskuterat artiklarna flertalet 

gånger och använt sig av ett engelskt-svenskt lexikon för korrekt översättning. För att 

undvika risken för plagiering har uppsatsförfattarna använt sig av egna ord och formuleringar 

vid skrivandet av resultatet. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Litteraturöversiktens resultat kan bidra till att skapa en bredare kunskap och förståelse av 

anhörigas upplevelser av att vårda sin cancersjuka närstående i palliativ vård. Kunskapen kan 

anses viktig för all vårdpersonal då sannolikheten är stor att man någon gång under sitt 

yrkesverksamma liv kommer i kontakt med anhörigvårdare. När anhörigvårdares hälsa 

uppmärksammas och ombesörjs i vården av en patient i palliativt skede bidrar det preventivt 

till att minimera risken att anhöriga måste söka vård på grund av psykisk eller fysisk ohälsa 

till följd av vårdandet. 
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Konklusion 

Anhöriga ville finnas i patientens närhet den sista tiden i livet för att kunna uppfylla dennes 

önskemål om att få avsluta sitt liv i hemmet. Samtidigt uttrycktes känsla av isolering och 

utanförskap då det var patientens dygnsrytm och mående som styrde den anhöriga. Att få 

information inför vårdandet om sjukdomen och dödsprocessen hade gjort att de anhöriga 

hade känt sig mer förberedda och tryggare i sin roll som vårdare av sin närstående. 

Tillgängligheten till palliativa hemsjukvården och dess personal, som uppmärksammade de 

anhörigas behov och gav dem stöd och hjälp i deras vårdande, ledde till ökad livskvalitet hos 

de anhöriga. Att tillsammans med palliativa hemsjukvården skapa ett team kring patienten 

gjorde att de anhöriga kände sig delaktiga och blev tryggare i sitt vårdande. Sorgeprocessen 

mildrades när anhöriga gavs möjlighet att uttrycka sina känslor och få svar på de frågor som 

dykt upp efter dödsögonblicket.  

 

Förslag till vidare forskning 

Då Sverige blir mer och mer mångkulturellt och arbete för att minska segregation sker 

kontinuerligt förekommer det även mer frekvent i vårdsammanhang att personal stöter på 

kulturella utmaningar. Liknande översikt som denna skulle behövas för att vidga 

sjukvårdspersonalens förståelse för de kulturella olikheterna vid palliativ vård av patienter 

med andra kulturella bakgrunder. Att undersöka hur de anhörigas somatiska åkommor kan 

förebyggas, är ytterligare ett förslag på vidare forskning. 
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2017 
 
USA 

“Supporting home 
hospice family 
caregivers: 
Insights from 
different 
perspectives.” 

To describe and 
compare the 
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perceived needs 
and challenges of 
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people with cancer 
and life-limiting 
conditions dying 
at home: a 
qualitative study 
of patient and 
family caregiver 
experiences of 
Hospice at Home 
care.” 

To explore 
patients’ and 
family caregivers’ 
experiences and 
perceptions of 
Hospice at Home 
care. 
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Holism som 
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resultat och dess 
positiva inverkan på 
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Hög 

Jack, B. A., 
O’Brien. M. R., 
Scrutton, J., 
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England 

“Supporting 
family carers 
providing end-of-
life home care: a 
qualitative study 
on the impact of a 
hospice at home 
service.” 
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bereaved family 
carers’ perceptions 
and experiences of 
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service. 
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”Actions helping 
express or 
anticipated needs: 
Patients with 
advanced cancer 
and their family 
caregivers’ 
experiences of 
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palliative home 
care teams.” 
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patients’ and 
family caregivers’ 
experiences of 
specialist palliative 
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actions that are 
identified by the 
participants as 
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interventions. 
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6 patienter 
 
7 anhörigvårdare 

Beskriver stöttande 
och försvårande 
situationer med 
vårdpersonalen. 
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Hög 

McDonald, J., 
Swami, N., Pope, 
A., Hales, S., 
Nissim, R., 
Rodin, G., 
Hannon, B. & 
Zimmerman, C. 
 
2017 
Kanada 
 

“Caregiver quality 
of life in advanced 
cancer: Qualitative 
results from a trial 
of early palliative 
care.” 

To conceptualise 
quality of life of 
caregivers from 
their own 
perspective and to 
explore differences 
in the themes 
between those who 
did or did not 
received an early 
palliative care 
intervention. 

Kvalitativ  
 
Intervjuer 

n=23 anhörigvårdare 
 
14 med tidig 
involverande av vård 
 
9 med sent 
involverande av vård 

Att leva i patientens 
värld beskrivs med 
hjälp av fem 
kategorier.  

92% 
Hög 

Milberg, A. & 
Strang, P.  
 
2011 
Sverige 

”Protection 
against 
perceptions of 
powerlessness and 
helplessness 
during palliative 
care: The family 
members 
perspective” 

To describe aspects 
that, from the 
family members’ 
perspective, are 
experienced as 
protection against 
perceptions of 
powerlessness 
and/or helplessness 
or as helpful when 
coping with such 
experiences during 
palliative home 
care. 

Kvalitativ 
 
Frågeformulär 
med öppna och 
förklarande 
frågor. 
 

n=233 
familjemedlemmar. 

Tolv kategorier av 
faktorer som 
påverkar och hjälper 
emot hjälplöshet och 
maktlöshet. 

88% 
Hög 

Millberg, A., 
Wåhlberg, R., 
Jakobsson, M., 
Olsson, E-C., 
Olsson, M. & 
Friedrichsen, M.  
 
2011 
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.”  

Using the 
experiences of 
patients and family 
members to 
explore palliative 
home care as a 
“secure base”. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n=26 
 
12 patienter 
 
14 anhöriga 

11 kategorier av 
faktorer från 
patienter och 
anhörigas erfarenhet 
av palliativ 
hemsjukvård. 

84% 
Hög 

Mohammed, S., 
Swami, N., Pope, 
A., Rodin, G., 
Hannon, B., 
Nissi,, R., Hales, 
S. & 
Zimmerman, C. 
 
2018 
Kanada 

””I didn´t want to 
be in charge and 
yet I was”: 
Bereaved 
caregivers’ 
accounts of 
providing home 
care for family 
members with 
advanced cancer.” 

To describe 
bereaved 
caregivers’ 
experiences of 
providing care at 
home for patients 
with advanced 
cancer, while 
interacting with 
home care services. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n=61 
 
 

Fem kategorier: 
Ta kontroll, lära sig 
systemet, relation 
med personal, 
förbereda inför 
döden & hantera 
livet efter döden. 

92% 
Hög 

Robinsson, C. 
A., Bottorff, J. 
L., Bissell, L. J. 
& Fyles, G. 
 
2016 
Kanada 
 

”Caring at home 
until death; 
enabled 
determination” 

To describe the 
experiences of 
bereaved family 
caregivers’ who 
were successful in 
providing their 
family member 
with a desired 
home death. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n=29 anhörigvårdare Fyra kategorier som 
beskriver hur det är 
att tillhandahålla 
palliativ vård I 
hemmet. 

80%  
Hög 
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Roen, I., Stifoss-
Hanssen, H., 
Grande, G., 
Brenne, T-A., 
Kaasa, S., Sand, 
K. & Knudsen A. 
K. 
 
2018 
Norge 
 

”Resilience for 
family carers of 
advanced cancer 
patients – how can 
health care 
providers 
contribute? A 
qualitative 
interview study 
with carers.” 

To explore factors 
promoting carers 
resilience, based on 
carers’ experiences 
with and 
preferences of 
health care 
providers support. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n=14 anhörigvårdare Fyra kategorier som 
påverkar 
anhörigvårdarna. 

88% 
Hög 

Sandén, U., 
Nilsson, F., 
Thulesius, H., 
Hägglund, M. & 
Harrysson, L. 
 
2019 
Sverige 
 

“Cancer, a 
relational disease; 
Exploring the 
needs of relatives 
to cancer patients” 

To illuminate ways 
of supporting the 
development of 
strategies to 
enhance 
psychosocial 
wellbeing among 
family members to 
cancer patients. 

Kvalitativ 
 
Intervju med 
anhöriga 

n=17 
familjemedlemmar 

Familjemedlemmar 
som känner skuld, 
oro och ångest. 

80% 
Hög 

Sekelja, N., 
Butow, P. N. & 
Tattersall, M. H. 
N. 
 
2010 
Australien 
 

”Bereaved cancer 
carers’ experience 
of and preference 
for palliative 
care.” 

To explore beraved 
carers’ experience 
and understanding 
of palliative care 
and their views on 
optimal timing of 
first contact. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n=30 anhöriga Fyra teman; mening 
och timing av 
palliativ vård, 
förberedelse inför 
döden och hantering 
efter döden.  

88% 
Hög 

Skorpen Tarberg, 
A., Kvangarsnes, 
M., Hole, T., 
Thornaes, 
M.,Stove 
Madssen, T. & 
Landstad, B. J.  
 
2019 
Norge 
 

”Silent voices: 
Family caregivers’ 
narratives of 
involvement in 
palliative care.” 

To explore how 
family caregivers 
experience 
involvement in 
palliative care. 

Kvalitativ  
 
Intervjuer 

n=11 anhöriga Fyra teman av 
involvering av 
palliativa vården; 
tidig, mitt i, 
dödsfasen och efter 
döden. 

92% 
Hög 

Spelten, E., 
Timmin, J., 
Heald, S. & 
Duijts, S. F. A. 
 
2019 
Australien 
 

”Rural palliative 
care to support 
dying at home can 
be realised; 
experiences of 
family members 
and nurses with a 
new model of 
care.” 

To describe the 
experience of 
families and nurses 
with extended rural 
palliative care to 
support dying at 
home.  

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n=14 
 
10 
familjemedlemmar 
 
4 Sjuksköterskor 

Familjemedlemmar 
och sjuksköterskors 
positiva och 
negativa 
erfarenheter av 
palliativ 
hemsjukvård. 

100% 
Hög 

Totman, J., 
Pistrang, N., 
Smith, S., 
Hennessey, S. & 
Martin, J.  
 
2015 
England 

”You only have 
one chance to get 
it right: A 
qualiative 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 

n=15 
familjemedlemmar. 

Familjemedlemmar 
med positiva och 
negativa 
erfarenheter av att 
vårda en döende 
anhörig. 

92% 
Hög 

 

 
 


