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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att belysa anhörigvårdares upplevelser av den palliativa vården i 

hemmet utifrån aktuell vetenskaplig litteratur. Litteraturen som använts till resultatet har varit 

vetenskapliga artiklar av i huvudsak kvalitativ design. Artiklarna söktes i databaserna 

Blackwell Synergy, Elin och Pub Med. Sökorden som användes var Caring, Caregivers, 

Experiences, Family, Homecare, Needs, Palliative care, Perception. Sökorden kombinerades 

för att få artiklar som överensstämde med syftet och frågeställningen. Resultatet visade att 

anhörigvårdarna upplevde det som en självklarhet att den sjuke personen skulle vårdas 

hemma för att  kunna behålla sitt normala liv och sin värdighet så långt som möjligt. Att få 

kunskap om hur de utförde omvårdnaden samt information om sjukdomen samt om risker och 

fördelar vid behandling upplevdes som viktigt och gav dem förståelse för situationen. 

Anhörigvårdarna levde med krav och förväntningar från flera håll, från den sjuke, andra 

anhöriga, från sjukvårdsteamet, samhället men också från dem själva. Periodvis var de både 

fysiskt och psykiskt utmattade, vilket gjorde dem sårbara. Perioden av palliativ hemsjukvård 

karaktäriserades av rädslor, osäkerhet, frustration och utmattning men även av  positiva 

känslor och glädje över att kunna skapa livskvalité för den sjuke personen.  

 

Nyckelord: anhörigvårdare, livskvalité, Palliativ vård, upplevelser.   
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Introduktion 

Palliativ vård 
Från latinets ord pallia´tus kommer den medicinska termen palliativ vilket betyder 

bemantlad/lindrande (Regeringskansliet, 2005). Med palliativ vård menas en aktiv helhetsvård 

för de patienter som lider av en obotbar, symtomgivande sjukdom och som har en begränsad 

förväntad överlevnad. Den huvudsakliga uppgiften i den palliativa vården är att lindra 

symtom som uppkommer i samband med sjukdomen samt att stödja patient och dennes 

anhöriga på ett psykologiskt, socialt och existentiellt plan. Detta stöd till de anhöriga ska även 

innefatta tiden efter dödsfallet. Palliativ vård riktar sig till alla patienter som är i behov av 

lindrande behandling oavsett diagnos och ålder (Bogentoft, 2005/2006). 

Historik 
Den moderna hospicerörelsen startades av en kvinna vid namn Cicely Saunders och den 

palliativa medicinen har sitt ursprung i hospicerörelsen. Hon inrättade St Christopher´s 

Hospice i London 1967, ett sjukhus för patienter med långt framskriden sjukdom och kort 

förväntatd överlevnad. Ett flertal andra Hospice inrättades under samma period i övriga 

Storbritannien. Motsvarande etableringar gjordes även i andra länder i Europa, USA och 

Kanada.  Det som är kännetecknande för palliativ medicin är helhetssynen på patienten. 

Familjen och patientens övriga närstående kan användas som resurs i behandlingssituationen 

samtidigt som de måste få stöd och uppföljning under dennes sjukdomstid och efter 

hans/hennes död (Kaasa, 2001). Hospice filosofin kom till Sverige under mitten av 1970-talet. 

Sedan dess har allt fler vårdenheter framförallt inom geriatrik, allmänmedicin och onkologi 

börjat tillämpa det palliativa vårdkonceptet (Regeringskansliet, 2005). Den tidigare palliativa 

vården riktade sig i huvudsak till cancerpatienter och deras familjer, men idag omfattar vården 

även patienter med andra diagnoser såsom hjärtsjukdomar, lungsjukdomar eller andra 

kroniska sjukdomar (Regeringskansliet, 2005). 

Faser i den palliativa vården 
Vårdens inriktning vid cancerdiagnoser kan antingen vara kurativ eller palliativ. Den kurativa 

vården innebär att möjligheter att bota patienten finns. I den kurativa vården kan det vara rätt 

att genomföra behandlingar som medför risker och svåra biverkningar för patienten, eftersom 

vinsterna är stora om sjukdomen botas. När sjukdomen inte längre är botbar övergår den 

kurtativa vården till palliativ vård, där den övergripande uppgiften är att försöka hjälpa 

patienten att leva så fullvärdigt som möjligt med allt ifrån överlevnadsförlängning till vården i 

livets slutskede. Aktiv tumörbehandling genomförs även i den tidiga palliativa fasen, där 
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cytostatikabehandling, hormonell behandling och/eller strålningsbehandling erbjuds patienten 

med syftet att lindra symtom, men även att förlänga symtomdebut. Den tidiga fasen kan vara 

under några månader till flera år. Under den specifika tumörbehandlingen måste dock risker 

och biverkningar av behandlingar noggrannt avvägas i samförstånd med patienten så att de 

positiva effekterna av tumörbehandlingarna överväger de negativa bi-effekterna. I den tidiga 

palliativa fasen är målet både livsförlängning och att ge högsta möjliga livskvalité. I den 

senare palliativa fasen avbryts oftast den tumörspecifika behandlingen eftersom döden är 

förväntad inom kort, oftast veckor eller någon månad. Här är målet att varken förlänga eller 

förkorta livet, det primära är att skapa livskvalité trots svår sjukdom ( Beck-Friis & Strang, 

2005). I den Palliativa medicinen är det alltid den sjuke personens livskvalité och välmående 

som styr behandlingen. För att undvika oro hos patienten och de anhöriga är det viktigt att 

sjukvårdspersonalen informerar om hur och varför mediciner och behandlingar ändras 

(Bogentoft, 2005/2006). 

Sjukvård i Sverige 
I Sverige styrs sjukvården av Hälso och sjukvårdslagen som har som mål att ge en god hälsa 

och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet (Wilow, 2004). Lagstiftningen berör 

inte vården i livets slutskede specifikt, men allmäna råd finns ifrån Socialstyrelsen (1992:2)  

som berör livsuppehållande åtgärder i livets slutskede och betonar patientens rätt till 

information och delaktighet i beslutsprocessen för vårdsituationen. Råden bygger på etiska 

principer som att göra gott, inte skada och att vara rättvis samt principen om autonomi. 

Undantag finns i rätten till autonomin, även om patienten uttryckligen vill ha ingrepp eller 

åtgärder med syftet att orsaka patientens död, respekteras inte detta (Regeringskansliet, 2005). 

 

Under 1990-talet medförde sjukdomsreformerna, främst Ädelreformen förändrade 

förhållanden för var och hur palliativ vård ska ges i Sverige. Kommunerna fick huvuddelen av 

ansvaret för långvarig vård av äldre och personer med funktionshinder. Det ledde till att allt 

fler svårt sjuka nu vårdas i ordinärt boende eller i särskilda boenden inom kommunen 

(Regeringskansliet, 2005).   
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Det finns i huvudsak tre vårdformer för palliativ vård.  

Särskilt boende: Boenden där vårdpersonal finns för dem som har omfattande vård och 

omsorgsbehov dygnet runt. Ofta är döendet mer utdraget i tid, kopplat till fler diagnoser och 

det är svårt att identifiera brytpunkter för när döden är nära (Socialstyrelsen, 2005). 

Ordinärt boende: Den sjuke personen bor hemma, där den palliativa hemsjukvården bedrivs 

av vårdpersonal från kommun eller landsting som arbetar i team och som finns till hands för 

patienten och dera anhöriga dygnet runt. Möjligheten att få avancerad medicinsk hjälp i 

hemmet har ökat de två sista decennierna och den palliativa vården har succesivt flyttats från 

sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2005).  

På sjukhus eller lokala hospice: Hospice är ett särskilt boende som är inriktat på vård av 

personer med en obotlig diagnos, främst personer med cancersjukdomar, där den bärande 

tanken är att lindra både fysisk, psykisk andlig och social smärta (Socialstyrelsen, 2005).  

Palliativ hemsjukvård 
I Sverige dör mer än 90 000 människor varje år och cirka 20% av dödsfallen sker i hemmet, 

eftersom allt fler väljer att vårdas hemma vid svår sjukdom (Beck-Friis et al. 2005).  Det är av 

stor vikt att patienten själv får välja var han eller hon vill vårdas i livets slutskede. För att 

kunna respektera patientens beslut att vårdas i hemmet, krävs det att en god och säker vård 

ska kunna ges, det ska finnas möjlighet till tillräcklig smärtlindring samt att patientens och 

närståendes behov av hjälp och stöd kan tillgodoses (regeringskansliet, 2005). Hemsjukvården 

bedrivs i hemmet med professionellt stöd från primärvård (primärvårdsansluten hemsjukvård) 

eller närsjukhus (lasarettsansluten hemsjukvård) (Beck-Friis et al. 2005). I och med 

utvecklingen av den avancerade palliativa vården, har möjligheten ökat för att kunna få 

specialiserad palliativ vård i särskilda boenden, men framförallt i hemmet (Socialstyrelsen, 

2006). 

Palliativa vårdteam.  
För att skapa goda förutsättningar till att kunna ge patienten bästa möjliga livskvalité i den 

palliativa hemsjukvården, arbetar sjukvården ofta i vårdteam för att kunna erbjuda en så bred 

kompetens som möjligt. Det palliativa vårdteamet kan utformas på många olika sätt. och det 

sätts samman utefter patientens specifika behov. Teamet kan bestå av läkare, distrikts 

sköterska, sjuksköterska, undersköterska, dietist, arbetsterapeut, kurator och präst (Beck-Friis 

et al. 2005).  
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Var och en i sjukvårdsteamet bidrar med sin kompetens i ständig dialog med de övriga 

yrkeskategorierna, patienten och anhöriga. På så sätt bildas ett kommunikationsnätverk som 

involverar patient och anhöriga samt olika vårdgivare, som ibland kommer från olika 

vårdinstanser (Beck-Friis et al. 2005). Det ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet av 

vårdpersonalen för att vårda en patient i dennes hem eftersom de kommer dit som gäster  

(Bogentoft, 2005/2006). 

Anhöriga 
I dagens moderna Palliativa vård har anhöriga en självklar plats. Anhöriga kan vara 

medlemmar av den närmaste familjen, men också goda vänner och är ofta en i sig vårdande 

enhet (Beck-Friis et al. 2005). Anhöriga som vårdar den sjuke personen i hemmet besitter en 

ovärderlig kunskap kring hur patienten mår och kan förmedla symtom och reaktioner på 

behandlingar vilket ger värdefull information för sjukvårdspersonalen (Bogentoft, 

2005/2006). Svår sjukdom har inte bara stor påverkan på den person som drabbats, utan också 

de anhöriga. Den palliativa vården har därför en central roll i att aktivt stödja anhöriga både 

under sjukdomstiden och efter dödsfallet. Patienten och de anhöriga ska av sjukvården 

betraktas som en enhet (Beck-Friis et al. 2005).  

Mål inom den palliativa vården 
Det mest centrala målet inom palliativ vård är att lindra plågsamma symtom och ge 

behandling som inte förlänger eller ökar lidandet. Patienter har ofta många plågsamma 

symtom framförallt patienter med långt framskriden sjukdom. Smärtor, illamående av 

mediciner, förstoppning som biverkning av opioid behandling, samt ångest och depression är 

exempel på några vanliga symtom som förekommer ofta. Bristande symtomkontroll av 

fysiska symtom, medför sekundärt negativa psykologiska, sociala och existentiella effekter 

och det försämrar utsikten för att det psykosociala och existentiella stödet ska fungera. En 

fungerande symtomkontroll ger frihet från plågsamma symtom och är viktigt för patientens 

fysiska välbefinnande, autonomi och reducering av dödsångest. Det är också viktigt för att 

patienten ska kunna göra och uppleva, men även avsluta saker som är viktiga för denne innan 

livets slut (Beck-Friis et al. 2005). 

 

De andra målen inom den palliativa vården syftar till att sjukvårdspersonalen ska stödja 

patienen och dennes anhöriga på ett psykologiskt, socialt och existentiellt plan. Det 

psykosociala stödet riktar sig till att stödja patienten och den anhöriga genom krisreaktionens 

olika stadier. Dessa stadier är förnekelse, köpslående, ilska, depression och så småning om 
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accepterande. Denna krisreaktion behandlas i första hand genom stödsamtal. Den existentiella 

krisens mest centrala fråga är meningen med sjukdomen, lidandet och livet. Skuldkänslor och 

ensamhetskänslan är ofta stor för både patienten och den anhöriga. Stöd samtal med 

kompetent vårdpersonal eller sjukhuskyrkans personal, som har specialkompetens kan hjälpa 

och underlätta för patienten och dennes anhöriga. Det sociala stödet innebär för 

sjukvårdsteamet att understödja goda relationer och möjliggöra för patienten att klara av att 

göra meningsfulla saker även i livets slutskede (Bogentoft, 2005/2006).  

Omvårdnad 
För att sjukvårdsteamet ska kunna ge bästa möjliga vård är det viktigt att de lyckas identifiera 

patienternas och deras anhörigas önskemål. Här har kummunikation och relation en viktig 

roll. Sjuksköterskan är ofta den som gör en första bedömning av patientens symtom och 

behov. Det är viktigt att ha kunskap om att ett symtom ofta ger konsekvenser i flera 

dimensioner och att om det inte åtgärdas, kan leda till fler och mer komplexa följdsymtom. 

Genom att tidigt identifiera signaler och genom att efterfråga patientens och dennes anhörigas 

bedömning av olika symtom, kan sjuksköterskan aktivt arbeta för att förebygga många av 

dessa symtom (Beck-Friis et al. 2005). 

 Problemformulering 
Antalet patienter med cancersjukdomar och andra kroniska sjukdomar kommer att öka de 

närmsta åren. Därmed ökar även det palliativa vårdbehovet och hälso och sjukvården kommer 

att behöva inrikta sig mer och mer på dessa patientgrupper. Vård i livets slutskede sker allt 

oftare i hemmet, vilket ställer stora krav på de anhöriga, som ofta får ta en stor del av ansvaret 

av vården av den sjuke personen. De anhörigas vilja och förmåga att vårda den sjuke personen 

är ofta en förutsättning för att det ska vara möjligt för denne att få tillbringa den sista tiden i 

livet hemma. Anhörigvårdarna måste få stöd, information och kunskap i omvårdnadskonsten. 

De bör ses som en ovärderlig resurs och som en del av det vårdande teamet kring den sjuke 

personen. En sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur kring anhörigas upplevelser 

av palliativ hemsjukvård, kan leda till att sjukvårdspersonal får större insikt och förståelse 

samt ökad kunskap i hur de kan stötta och underlätta för anhörigvårdarna på bästa sätt.  

Genom den kunskapen kan sjukvården öka anhörigvårdarnas välmående vilket i sin tur leder 

till att även patientens välmående ökar.  
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Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa anhörigvårdares upplevelser av den palliativa vården i 

hemmet utifrån aktuell vetenskaplig litteratur.  

Frågeställning 
Hur upplevdes den palliativa vården i hemmet av anhörigvårdare? 

Begreppsdefinitioner 
Anhörigvårdare: Den person som vårdar den sjuke personen i hemmet, kan vara make/maka, 

sambo, syskon, barn eller en god vän.  

Symtomkontroll: Att identifiera och lindra alla symtom som uppkommer i samband med 

sjukdom. 

Metod 

Design 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för studien har sökts i databaserna Elin, Pub 

Med samt Blackwell Synergy.  Sökord som har använts var Caring, Caregivers, Experiences, 

Family, Homecare, Needs, Palliative care, Perception.  

Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och godkända, samt publicerade i en 

vetenskaplig tidskift. De skulle vara godkända av en forskningsetisk komitté samt ha betyget 

godkänd eller välgodkänd från kvalitéts granskningen.  Artiklarnas resultat skulle besvara 

studiens frågeställning.  

Exklusionskriterier 
Artiklar bestående av litteraturstudier samt artiklar som innefattade palliativ vård av barn och 

ungdomar exkluderas. 

Mätinstrument/Datainsamlingsmetod 
Granskningsmallar från Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2006) för kvalitativa och 

kvantitativa ansatser användes för att bedöma artiklarnas kvalité. Den kvantitativa 

granskningsmallen innehöll 29 ja och nej frågor (se bilaga I). Den kvalitativa 

granskningsmallen innehöll 25 ja och nej frågor (se bilaga II), där vare ja-svar innebar ett 

 7



poäng. Max poäng för kvantitativa studier var 29 och max poäng för kvalitativa studier var 

25. För att få fram artikelns kvalité räknades ett procentuellt värde ut på antalet ja-svar. 

Frågorna i granskningsmallarna innefattade Titel, introduktion, syfte, frågeställningar, design, 

metod, resultat och Diskussion.  Artiklarna klassades efter graderna: 0-69% =underkänd, 70-

85% = godkänd, 86-100% = väl godkänd. 

Tillvägagångssätt 
Sökorden kombinerades i databas sökningen för att få en så bra precision som möjligt i 

artiklarnas innehåll för att kunna besvara frågeställningen. Sökningen begränsades till åren 

1997 -2008 för att få aktuell litteratur. Titeln avgjorde om abstract lästes, därefter granskades 

artikeln i fulltext om den var relevant för resultatet.  De artiklar som var relevanta för studien 

granskades och betygsattes utifrån granskningsmallen av båda uppsatsförfattarna. Sökordet 

Palliativ vård har använts för att söka rapporter från Socialstyrelsen samt Regeringskansliet. 

Relevanta böcker om Palliativ vård söktes på biblioteket för att ge en grundläggande kunskap 

till denna studies introduktion. 

 
 
Tabell 1 Databassökning 
Databaser Sökord Antal 

träffar 
Valda 

artiklar 
Antal använda 

till resultat 
Referens 

Blackwell 
synergy 
 

Palliative care 
AND family 
AND caring 

AND experiences 
AND caregivers 

5216 
2938 
2938 
2374 
521 

 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

(Proot et al.2003) 

Elin 
Årtal 1997-
2008 
 

Palliative care 
AND family 
AND caring 

3759 
400 
50 

 
 

3 

 
 

2 

 
      

(Wilkes et al. 2005) 
(Mangan et al. 2003) 

 
Elin 
Årtal 1997-
2008 
 

Palliative care 
AND caregivers 

AND needs 

3759 
140 
32 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

(Clyton et al. 2005) 
 

Elin 
Årtal 1997-
2008 
 

Palliative care 
AND experiences 

3759 
136 

 
4 

 
2 

 
(Brobäck et al. 2003) 
(Miettinen et al. 2001) 

Elin 
Årtal 1997-
2008 
 

Family 
AND Palliative care 

AND Home care 

235 596 
400 
39 

 

 
 

4 
 

 
 

2 
 

 
 

(Friedrichsen, 2003) 
(Wennman et al. 2002) 

 
Elin 
Årtal  
1997-2008 

Family 
And Palliative care 

And Caring 
 

236 895 
405 
50 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

(Hudson et al. 2002) 
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Elin  
Årtal 1997-
2008 

Experiences 
AND Palliative care 

62 275 
136 

 
5 

 
1 

 
(Öhman et al.2004) 

 

Elin 
Årtal 1997-
2008 
 
Pub Med 

Palliative care 
AND Home care 

 
 

Palliative care 
AND family 
AND caring 

3759 
150 

 
 

28 158 
2150 
222 

 
3 
 
 
 
 

3 

 
1 
 
 
 
 

1 

 
(Appelin et al.2003) 

 
 
 

 
(Zapart et al. 2006) 

Statistisk bearbetning av data  
Av de 37 artiklar som granskades, valdes 25 stycken bort eftersom de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. De 12 artiklar som slutligen valdes till studiens resultat 

kvalitetsgranskades av båda uppsats författarna. Artiklarna som användes till resultatet var 

skrivna i, Australien, Finland, Nederländerna, Sverige och USA. Alla artiklarna var skrivna på 

engelska och från år 2001 till 2006 se tabell 2. De vetenskapliga artiklarnas resultat har 

analyserats och sorterats i olika teman för att strukturera resultatet. Dessa teman var Att välja 

Palliativ hemsjukvård. Omvårdnad. Sjukvårdsteamet. Kunskap och information. Sårbarhet. 

Ansvar, krav och förväntningar. Rutiner, vanor och förändringar. Förändringar i hemmet. 

Isolering i hemmet. Hantera känslor. Oro inför framtiden. Någon att prata med/få stöd av.  

 
 

Resultat 

Anhörigvårdares upplevelser av den palliativa vården i hemmet. 
 

Att välja Palliativ hemsjukvård 
Wennman-Larssen och Tishelman (2002) beskrev i sin studie olika sorters resonemang kring 

varför anhörigvårdarna ville vårda sin sjuke familjemedlem hemma. En del upplevde inte att 

det fanns något annat val på grund av ekonomiska nedskärningar och minskade sjukplatser på 

sjukhuset. Andra valde hemsjukvården för att deras sjuke närstående önskade att få dö 

hemma, eller att få vara hemma så länge det gick. En del upplevde att andra alternativ inte var 

acceptabla. De upplevde också att det var välgörande för deras anhöriga att få vara i hemmet 

och att det därför var en självklarhet att de skulle få vara hemma (a.a).  

 

Anhörigvårdare tyckte att självbestämmande var ett viktigt element för god livskvalité. De 

ansåg att den sjuke personen skulle få bestämma vart denne ville bo, hur denne ville bli 
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vårdad och vem som vårdade (Miettinen, Alaviuhkola & Pietilä, 2001). Anhörigvårdarna 

upplevde att det var viktigt för dem att ställa upp med den hjälp de kunde (Zapart, Kenny, 

Hall, Servis & Wiley, 2006). De tyckte dock att om, deras sjuke anhöriga skulle få bli vårdad 

hemma, så måste det finnas möjligheter till tillräckligt stöd från sjukvården för att denne 

skulle kunna behålla sin värdighet (Miettinen et al. 2001). Att få vara i sin hemmiljö upplevde 

anhörigvårdarna som det bästa eftersom hemmet är något man känner igen och detta leder till 

en känsla av trygghet. Där kunde personen som var sjuk fortfarande vara sambo, förälder, 

morförälder eller vad de haft för roll i de sociala livet och även om det krävde vissa för-

ändringar, upplevde de att det var det bästa alternativet eftersom den sjuka personen kunde 

behålla sitt normala liv och sin värdighet så långt det var möjligt (Appelin, Brobäck & 

Berterö, 2003). 

 

Trots rädslor kring hur de skulle kunna ge den nödvändiga omvårdnaden och samtidigt 

bibehålla  deras förhållande med den sjuke personen upplevde många anhörigvårdare att det 

fanns fördelar med att vårda den sjuke personen i hemmet. De kunde på så sätt undvika långa 

och många resor till sjukhuset samtidigt som de slapp oron över att inte kunna vara varandra 

nära. De upplevde det som positivt när de blev informerade om att den palliativa 

hemsjukvården fanns att tillgå, även om de inte förstod riktigt till en början vad som den 

palliativa hemsjukvården hade att erbjuda (Wennman-Larssen et al. 2002). 

Omvårdnad 
Flera av anhörigvårdarna hade ingen erfarenhet eller kunskap av vård av svårt sjuka 

människor. De var osäkra på hur stor del av omvårdnaden som de förväntades utföra. De ville 

ta hand om och vårda den sjuka anhöriga men osäkerhetskänslan var stor eftersom de inte 

visste om de utförde omvårdnaden på rätt sätt och de var rädda för att orsaka den sjuke 

personen mer skada om de gjorde fel. Att inte veta hur de skulle utföra olika moment i 

omvårdnaden och när de skulle utföras gjorde att anhörigvårdarna kände sig hjälplösa och 

otillräckliga (Brobäck et al. 2003; Wilkes & White, 2005). Att kunna hantera smärta, klara 

daglig ADL och ha tillgängligheten till utrustning, för att kunna tillgodose den sjuke 

personens önskan och behov upplevdes som väldigt viktigt för anhörigvårdarna eftersom det 

gav denne välbefinnande och livskvalité (Miettinen et al. 2001).  

 

Anhörigvårdaren hjälpte deras sjuke anhörige med de dagliga aktiviteter som de inte längre 

klarade av på grund av sjukdomen. Dessa aktiviteter kunde vara att duscha, tvätta sig, klä på 
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sig, och att ta sig i och ur och vända sig i sängen. De tog hand om medicineringen hemma 

vilket upplevdes som jobbigt, tabletter skulle krossas och de skulle kolla så att det var rätt 

tabletter och rätt antal på rätt dag (Wilkes et al. 2005). Anhörigvårdarna tillbringade från en 

halvtimme till 24 timmar per dygn att ta hand om deras sjuke anhörige och ge dem den vård 

de behövde. Det som tog mest tid var alla hushållssysslor och all omvårdnad (Zapart et al. 

2006). 

 

Anhörigvårdarna upplevde det som viktigt att vara medveten om hur sjukdomen uttryckte sig 

och hur man hanterade olika symtom. De ville veta prognoser och olika förändringar som 

skulle kunna ske eller har skett (Brobäck et al. 2003). Att klara av symtom som sjukdomen 

medförde var svårt för anhörigvårdarna att hantera. Dessa symtom kunde vara smärta, 

kräkningar, diarré, blödningar, trycksår och så vidare. Många kvinnor vårdade deras män som 

var många gånger större och tyngre än de själva och de upplevde att de blev beroende av 

hjälpmedel vid flytt av den sjuke personen. De behövde teknisk utrustning i hemmet för att 

klara av omvårdnaden vilket i sin tur krävde att anhörigvårdarna var tvungna att få utbildning 

i att använda den tekniska utrustningen (Wilkes et al. 2005).  

Sjukvårdsteamet 
Anhörigvårdarna upplevde att kontakten med det palliativa sjukvårdsteamet fokuserades på 

specifika uppgifter relaterade till den sjuke personens omvårdnad. De upplevde att det 

palliativa sjukvårdsteamet överblickade behovet av hjälp med medicinering, symtomkontroll, 

kostråd och med teknisk utrustning (Wennman-Larssen et al. 2002). De tillhandahöll med den 

omvårdnad som anhörigvårdarna upplevde att de inte ville eller kunde utföra som viss 

medicinsk administrering, såromläggningar, kateter och stomivård. De försåg dem med 

utrustning och sjukvårdsmateriel, gav råd vid medicinering och symtomkontroll. Information 

och råd angående patientens status samt råd angående omvårdnaden (Zapart et al. 2006).  

 

Ibland upplevde anhörigvårdarna att sjukvårdsteamet fokuserade på patientens omsorg, utan 

att lägga märke till dem. En känsla av utanförskap och ensamhet upplevdes då ingen visade 

intresse för deras välmående (Brobäck et al. 2003). De upplevde att de behövde bli sedda och 

få positiv feedback på det arbete de utförde som anhörigvårdare av sjukvårdsteamet (Mangan 

et al. 2003). Att få stöd från det palliativa teamet var viktigt för anhörigvårdarna eftersom det 

minskade bördan i vårdandet och gav dem större självförtroende, särskilt nattetid då de 

upplevde det som en trygghet att ha det palliativa teamet till hands om det behövdes.  
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(Hudson, Aranda & McMurray, 2002; Wennman-Larssen et al. 2002). Anhörigvårdarna 

upplevde att de var de som kände den sjuke personen bäst och de kände sig kränkta och 

förolämpade om sjukvårdsteamet inte frågade efter deras åsikter. De upplevde det som att de 

ibland undertryckte sina egna behov inför sjukvårdsteamet för att det inte kändes acceptabelt 

att uttrycka sina behov när den sjuke anhöriga behövde sjukvårdsteamets omsorg mer 

(Brobäck et al. 2003). 

 

Anhörigvårdarna upplevde att ärlig och rak kommunikation från första dagen de fick den 

obotliga diagnosen upplevdes som otroligt viktigt (Mangan et al. 2003). Öppen 

kommunikation om saker som rörde den sjuke anhöriga uppskattades och det gav en känsla av 

säkerhet för både anhörigvårdaren och den sjuke personen (Miettinen et al. 2001). Att få 

adekvat information om risker och fördelar vid behandling samt att få stöd och hjälp vid svåra 

beslut, upplevdes som mycket viktigt för att anhörigvårdarna, tillsammans med deras sjuke 

anhöriga skulle kunna ta beslut angående de olika behandlingsalternativen. Det var viktigt att 

informationen de fick var ärlig och rak för att de skulle få förtroende för läkaren som var 

ansvarig för deras sjuke anhöriga. Att det var samma sköterskor som kom och att de inte var 

för många gav också förtroende och tillit (Heyland & Dodek, 2006).  

 

Anhörigvårdarna upplevde att de ville ha information kring vårdkedjan, vart de skulle vända 

sig och vilken sorts hjälp de kunde få från olika myndigheter och vilka yrkeskatergorier som 

gjorde vad (Appelin et al. 2003). Anhörigvårdarna upplevde att det var ovärderligt att ha en 

huvudansvarig läkare och sköterska utnämnd. De ansåg att det gav kontinuerlighet och 

trygghet  i kontakten med det palliativa sjukvårdsteamet och de visste då vem de skulle 

kontakta om behovet av råd eller annan hjälp uppstod (Miettinen et al. 2001). 

 

Anhörigvårdarna upplevde att de ville ha en diskussion med teamet ensam vad gällde frågor 

om livets slutskede. De ville kunna lyfta frågor som kunde vara svåra att prata om i närhet av 

den sjuke personen, som vad som skulle komma att hända i dödsögonblicket. De flesta av 

anhörigvårdarna ansåg att de behövde denna information för att kunna förbereda sig. Att få 

kunskap om och  mentalt kunna förbereda sig för den döende processen gjorde att de 

fantiserade och oroade sig mindre för det som skulle komma och rädslorna minskade 

(Friedrichsen, 2003). 
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Anhörigvårdarna uttryckte ett behov av att skydda den sjuke personen ifrån oroande 

information ifrån professionella vårdgivare, de betonade att detta var dennes rätt att inte 

behöva få veta (Clayton, Butow & Tattersall, 2005). Egen tid med sjukvårdspersonalen för att 

kunna ställa de frågor de ville ha svar på utan att kränka den sjuke personens integritet 

upplevdes som positivt (Brobäck et al. 2003).  

 

Sköterskans beteende och professionella kunskap liksom hennes personlighet, karaktär och 

värderingar av vården, låg till grund för hur anhörigvårdarna upplevde att sköterskan kunde 

skapa en bra vårdmiljö kring patienten. Ärlighet och humor i vården upplevdes av de anhöriga 

som en god vård attityd. Anhörigvårdarna hade uppfattningen att sköterskorna var mycket 

hjälpsamma och kunniga och att de tog hand om både patientens och de anhörigas små 

önskningar. Kunnigt vårdande inkluderade möjligheten att på förhand se behov som fanns 

eller saknades. Den sjuka personens välmående och livskvalité var viktigt för anhörigvårdarna 

när döden närmade sig och de upplevde att det då var av stor vikt att vårda denne på ett mjukt 

och lent sätt. De upplevde att sköterskorna med sin styrka och sitt stöd vårdade med stor 

empati (Miettinen et al. 2001). 

Kunskap och information 
Att få kunskap om hur de kunde vårda på bästa sätt var en av de stora faktorerna 

anhörigvårdarna upplevde att de behövde lära sig och de gjorde allt i sin makt för att få den 

kunskapen av sjukvårdspersonalen (Friedrichsen, 2003; Wilkes et al. 2005 ), eller genom att 

läsa böcker och på annat sätt söka information om detta (Wilkes et al. 2005).  En del 

anhörigvårdare upplevde att de själva fick ta intiativet och förhöra sig om dessa saker hos 

sjukvården. Andra frågade inte sjukvårdspersonalen även om de hade olika funderingar de 

ville ha svar på. Det kunde bero på att de tyckte sjukvårdspersonalen verkade ha mycket att 

göra eller att de kände sig utanför (Brobäck et al. 2003). 

 
Ett sätt att få information om sjukdomen och hur omvårdnaden skulle utföras var att närvara, 

se och lyssna när det palliativa sjukvårdsteamet kom hem för att vårda den sjuke personen. 

Sjukvårdspersonalen kunde då visa och ge praktisk information om olika omvårdnadstekniker 

till exempel lyft teknik, hur läkemedel administreras och hur olika apparatur skulle användas. 

Anhörigvårdarna upplevde det som viktigt att de kunde klara dessa saker och var angelägna 

om att lära sig (Brobäck et al. 2003). Tillräcklig information om sjukdomen och omvårdnaden 

vid upprepade tillfällen gav dem en kunskap och förståelse för situationen och det stärkte dem 

i rollen som anhörigvårdare. Sådan information gav dem trygghet och känslan av att ha 
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kontroll. De ville bli erkända och sedda som en del av det hela omvårdnadsteamet (Brobäck et 

al. 2003; Hudson et al. 2002). 

  

I studien av Wennman-Larssen et al. (2002) framkom att anhörigvårdarna trots att de kände 

osäkerhet kring situationen och framtiden var nöjda med den informationen de fått. De visste 

det de ville veta om sjukdomen och hur den kunde utveckla sig (a.a). De anhöriga upplevde 

det palliativa vårdteamet som en källa av styrka eftersom de ansåg dem som experter (Wilkes 

et al. 2005). 

Sårbarhet  
I en studie gjord av Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2003) 

beskriver anhörigvårdarna att de periodvis var både fysiskt och psykiskt utmattade. De 

upplevde mentala och psykologiska påfrestningar vilket kunde orsaka utmattnings och 

utbrändhets känslor och gjorde dem sårbara.  De skulle sköta allt i hemmet samtidigt som de 

skulle finnas tillgänglig för den sjuke anhörige hela tiden (a.a). De hade svårt att slappna av 

när de konstant blev avbrutna av något den sjuka personen ville, deras hälsa hade blivit sämre 

sedan de börjat vårda den anhörige och deras ekonomi blev lidande. De kände sig som 

sköterska, köksa, privatchaufför, städerska och de ersatte till och med sjuksköterskan eftersom 

de gav dem mediciner och injektioner och skötte en stor del av omvårdnaden. De upplevde en 

känslomässig frustration  som  kunde ge upphov till känslor av att de inte skulle orka mycket 

längre (Zapart et al. 2006).  

 

De anhörigvårdare som jobbade samtidigt som de tog hand om sin sjuke anhöriga, hade alltid 

en känsla av att vara på fel plats vid fel tidpunkt.  De ville ta hand om sin nära, men att vara 

hemma från jobbet resulterade i negativa ekonomiska effekter. Det blev svårt att tillåta sig 

eller ge uttryck för den vila de behövde eftersom de då fick dåligt samvete (Brobäck et al. 

2003). De upplevde att det måste finnas en balans mellan vård belastningen och deras 

möjligheter att hantera situationen. Att kunna fortsätta med sina egna dagliga aktiviteter, 

behålla kontrollen över situationen genom att få bestämma vad man ville och kunde göra i 

omvårdnaden av den sjuke personen, samt att få bra support och information var faktorer som 

gjorde att anhörigvårdarna kunde hantera den känslomässiga sårbarheten (Proot et al. 2003). 

Ansvar, krav och förväntningar 
Anhörigvårdarna upplevde att ansvaret för den dagliga omvårdnaden i hemmet vilade på dem 

24 h om dygnet och att det ibland blev ett tungt ansvar att bära. De upplevde att de levde med 

 14



krav och förväntningar från olika håll, från den sjuke, från sjukvårdsteamet, från samhället 

men också från dem själva (Appelin et al. 2003; Brobäck et al. 2003). Närstående och vänner 

hade förväntningar på dem att de skulle ha kunskap och vara informerade om patientens hälsa 

för att kunna vidarebefordra den informationen. De upplevde även att de hade ett ansvar 

gentemot patienten att vara informerade och kunna svara på frågor från denne. När de inte 

kunde svara på frågorna upplevde de sig som otillräckliga (Friedrichsen, 2003). Många 

gånger kände anhörigvårdarna att kraven fanns där utan att någon uttalade dem högt, 

människor runt om kring sände ut dessa signaler med kroppsspråket vilket ledde till 

frustration och utmattning (Appelin et al. 2003). 

  

De upplevde att den sjuke personen blev totalt beroende av dem och att de tog hand om denne 

som ett barn. De kände sig mycket behövda och upplevde inte att det var en uppoffring att ta 

hand om sin sjuke sambo även om ansvaret och jobbet de lade ner var enormt. De kände 

belåtenhet och glädje över att kunna göra det (Öhman & Söderberg, 2004). 

Rutiner, vanor och förändringar 
Flera anhörigvårdare upplevde den första tiden i hemmet som turbulent och fyllt av osäkerhet 

innan de lärt sig hur de skulle hantera situationen, kommit till stånd med vilken sorts hjälp de 

behövde, som både anhörigvårdaren och den sjuke personen kunde känna sig trygg med samt 

utvecklat dagliga rutiner.  Flera anhörigvårdare försökte hantera osäkerheten genom att sträva 

efter att hitta situationer som var likt det tidigare normala i både det praktiska och 

emotionella. Gamla vanor som kändes trygga blev viktiga (Wennman-Larssen et al. 2002). 

 

Anhörigvårdarna beskrev i studien av Öhman et al. (2004) att de efter den första chocken kom 

förståelsen gradvis att deras sjuke anhöriga aldrig kommer att tillfriskna och att livet aldrig 

skulle komma att bli sig likt igen. Problemem växte i takt med att sjukdomen försämrades. De 

upplevde att de nu själva var tvugna att planera och utföra alla dagliga ärenden som de 

tidigare hade gjort tillsammans. Tiden de spenderade med sin sjuke sambo ökade och 

kontakten med familj, släkt och vänner minskade avsevärt och livet bestod av att vara 

inomhus hemma den mesta tiden. De kände sig bedrövade för det som hade drabbat dem (a.a). 

I studien Mangan et al. (2003) beskriver anhörigvårdarna hur de hamnade i en kris, där de 

slutade planera inför framtiden och hade svårt att överhuvudtaget fundera på framtiden. De 

upplevde att de hade svårt att äta, de tappade vikt, de ville inte göra något, inte träna som de 

gjort tidigare, inte bry sig om något man gjort tidigare och de struntade i sin egen hälsa. De 
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beskrev svårigheter i att kunna hantera hemmet, jobbet och sitt privata liv, de upplevde 

svårigheterna med alla olika förändringar (a.a). 

 

Situationen att vara anhörigvårdare innebar att de fick göra stora anpassningar i både hemmet 

och i sin livsstil. Invanda rutiner och vanor förändrades och det upplevdes svårt, särskilt för de 

äldre anhörigvårdarna eftersom vanorna och rutinerna gav en känsla av trygghet (Brobäck et 

al. 2003). Många upplevde att deras kontinuerliga vanor och aktiviteter blev åsidosatta och att 

de var omöjligt att få tid till (Appelin et al. 2003; Proot et al. 2003). 

Förändringar i hemmet 
Mycket sjukvårdsutrustning och teknisk apparatur behövdes för att kunna bedriva palliativ 

omvårdnad i hemmet. Viss del av utrustningen tog stor plats och anhörigvårdaren fick förvara 

detta på någon plats som var avsatt för annat (Brobäck et al. 2003). Omfattande förändringar 

kunde bli nödvändiga, till exempel flytta sovrummet till bottenvåningen om de bodde i hus. 

Hemmet behövdes ställas om, möbleras om och ibland byggas om för att passa och göra det 

mer praktiskt för dem bägge. Detta kom som en konsekvens från att de skulle kunna vårda sin 

sjuke anhöriga hemma (Öhman et al. 2004). Miljön hemma ändrades till mer sjukhusmiljö 

och de upplevde ibland som att deras hem hade svängdörrar eftersom så många människor 

kom och gick (Appelin et al. 2003). Det upplevdes som viktigt att de fick behålla autonomin 

och själva få bestämma över vilka förändringar som var nödvändiga och hur de skulle göras. 

De försökte så långt de kunde att bevara hemmet så normalt som möjligt för det var mycket 

viktigt att hemmet fortfarande kändes som ett hem vilket gav livskvalité (Miettinen et al. 

2001; Öhman et al. 2004). 

Isolering i hemmet 
Att vara en anhörigvårdare upplevdes som att vara fjättrad till hemmet med begränsad tid till 

tidigare fritidsintressen. Anhörigvårdarna hade inte längre någon tid över, de var för trötta 

eller vågade helt enkelt inte lämna hemmet (Brobäck et al. 2003). Det blev svårare och 

svårare att ta sig tid tid till nödvändiga dagliga ärenden eftersom de inte ville lämna sin sjuke 

anhörige ensam (Öhman et al. 2004). De upplevde rädsla för att den sjuke personen skulle 

drabbas av en smärtsam död, för att de inte visste när döden kunde inträffa och för att den 

skulle inträffa när de inte var närvarande (Proot et al. 2003). De skulle aldrig skulle förlåta sig 

själva om den sjuke personen plötsligt skulle försämras eller dö under tiden de varit borta. 

Den sjuke anhöriges behov stod alltid i centrum, allt planerades kring denne. Deras egna 

behov sattes åt sidan (Öhman et al. 2004). En del av anhörigvårdarna upplevde att isoleringen 
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i hemmet var en nackdel med den palliativa hemsjukvården (Brobäck et al. 2003). 

Anhörigvårdarna upplevde att det var viktigt att de fick tid för sig själva, för att orka med att 

vårda den sjuke anhöriga, men att de då ville att någon annan fanns hos den sjuke personen 

(Wennman-Larssen et al. 2002). Anhörigvårdarna upplevde att de behövde ha mer tid till sig 

själva för att kunna ta en promenad, få vila eller att bara få sörja i ensamhet. De upplevde att 

när det var som jobbigast hade de behövt ha någon som tittade till och såg till att de verkligen 

tog den tiden till sig själva (Mangan et al. 2003).  

Hantera känslor 
Psykologiska reaktioner och skiftande humörsvängningar från den sjuke personen var svåra 

att hantera även om anhörigvårdarna visste att detta var en del av eller en reaktion av 

sjukdomen (Brobäck et al. 2003). Det var känslomässigt jobbigt att se när den sjuke var 

ledsen, upprörd, hade smärta, eller blev förvirrade (Zapart et al. 2006). Det gjorde det svårare 

att hantera sina egna känslor eftersom de inte ville visa sin sjuke anhörige att de var oroliga, 

ledsna eller arga, utan använde sig av olika strategier för att dölja detta. En del ”låste in” sina 

känslor för alla och försökte bita ihop och fortsätta som om inget hade hänt, andra släppte ut 

känslorna på en avskild plats där ingen såg dem. En del intog en överbeskyddande attityd 

gentemot den sjuke personen (Brobäck et al. 2003). 

 

Även de personlighetsförändringar som deras sjuke anhöriga genomgick, var känslomässigt 

svåra att hantera eftersom personlighetsdrag de tidigare identifierat personen med försvann 

(Wennman-Larssen et al. 2002; Zapart et al. 2006). Anhörigvårdarna upplevde att det var 

oerhört jobbigt att se sjukdomen bryta ner deras sjuke anhöriga, hur sjukdomen spred sig och 

hur denne gradvis blev sämre och sämre utan att de kunde göra någonting. De upplevde att de 

måste visa sig vara starkare än de kände att de var. Energin minskade i takt med den sjukes 

personens försämring och de upplevde det svårare och svårare att kontrollera irritationen som 

växte med utmattningen. Även om det ofta kändes svårt, upplevde de ändå att det var 

självklart att de skulle finnas till hands så långt det var möjligt och göra det så bra de bara 

kunde (Öhman et al. 2004). Anhörigvårdarna upplevde stunder då de var så trötta att de inte 

visste vad de höll på med. De kände ilska och frustration eftersom det hände så mycket i kring 

dem. Ilskan var svår att definiera, de visste inte om de kände ilska gentemot den sjuke 

personen, på sjukdomen eller på andra människor (Mangan et al. 2003). 
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De anhöriga upplevde att när den sjuke var smärtfri och mådde bra, gjorde de det också. Båda 

parter upplevde att de försökte skydda varandra från bekymmer vilket kunde leda till att deras 

samboförhållande avtog eller förändrades och anhörigvårdaren kände sig väldigt ensam. 

Anhörigvårdarna tog sig inte tid för att umgås och prata med någon och de sökte inte någon 

emotionell support (Proot et al. 2003). 

Oro inför framtiden 
Anhörigvårdarna uttryckte oro inför sin egna förändrade livssituation efter att deras nära 

anhöriga dött. Oron kunde innefatta hur de själva skulle klara ekonomiska och praktiska ting 

och hur de skulle kunna behålla delar av deras liv som var emotionellt viktiga för dem som till 

exempel huset eller sommarstugan (Wennman-Larssen et al. 2002). Det var jobbigt att inse att 

livet inte skulle bli som förut och att döden var nära. Det var outhärdligt att stå ut med all 

planering inför begravningen och att behöva ta ett sista farväl. Vid brist av stöd ifrån andra 

nära anhöriga, vänner och vårdteamet förstärktes den outhärdliga känslan (Proot et al. 2003). 

 

Anhörigvårdarna upplevde ändå att det fanns olika saker som bringade en ljusning, gav lycka 

och glädje trots den svåra situationen. Det kunde vara att försöka göra saker tillsammans som 

den sjuke personen ville hinna göra, medans det fortfarande fanns tid. Anhörigvårdarna 

upplevde att stöd och socialt umgänge med nära och kära upplevdes som lugnande för den 

sjuke personen och det skapade livskvalité. De upplevde också att när den sjuke personen 

blivit så dålig att de inte längre kunde prata,  räckte det ibland att de bara höll handen vilket 

också gav livskvalité (Miettinen et al. 2001). 

Någon att prata med/få stöd av 
I en studie gjord av Wennman-Larssen et al. (2002) uppgav anhörigvårdarna att de hade 

någon att prata med om de ville. Dessa kunde vara vänner eller andra medlemmar av familjen. 

Flera av dem valde dock att inte anförtro sig till någon och många upplevde att ingen ändå 

kunde hjälpa dem med oron inför framtiden, utan att de var ensamma. Många upplevde att de 

helst hade velat tala med deras sjuke anhöriga som de gjort i det förflutna men att de kände 

sig oförmögna att göra det.  Även om de kunde prata om praktiska ting som skulle uppstå 

efter döden, var känslorna och rädslan att bli ensam kvar svåra att tala om (a.a). När de inte 

kunde prata och förstå varandra som tidigare uppstod en känsla av ensamhet även om de var 

tillsammans (Öhman et al. 2004). Anhörigvårdarna i studien Wennman-Larssen et al. (2002) 

hade blivit erbjudna professionell kontakt för att få tala om sina känslor, men upplevde att de 
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kunde tala med vänner eller familjen istället om de ville. De upplevde ändå att sådan hjälp var 

värdefull för de som inte hade någon annan att prata med (a.a). 

 

Zapart et al. (2006) angav att  många anhörigvårdare fick hjälp av släkt och vänner med 

matlagning, andra hushållssysslor, handla eller att ge dem andrum genom att finnas till för 

den sjuke personen, ta ut denne på promenad eller annat (a.a). Många anhöriga upplevde att 

deras religion erbjöd dem glädje och tröst och de uppskattade kontakten med en präst. Stöd 

samtal hjälpte dem i sorgebearbetnings processen och gav dem möjlighet att vända sorgen till 

styrka istället (Miettinen et al. 2001). 

 

 
Tabell 2. Sammanställning av källor som ligger till grund för resultatet 
Författare, årtal 
& land 

Design/Metod Urval Datainsamlings Metod Gransknings 
betyg 

Appelin, 
Brobäck, 
Berterö 2005 
Sverige 

Kvalitativ design 
med hermeneutisk 

metod 
 

n= 18  
(6 patienter, 6 
anhörigvårdare, 6 
distrsköterskor) 
 

Strukturerade intervjuer  godkänd 

Brobäck, 
Berterö 2003 
Sverige 

Kvalitativ design 
med 

fenomenologisk 
metod. 

 

n=6  
anhörigvårdare 

Strukturerade intervjuer Väl godkänd 

Clayton, Butow, 
Tattersall, 2004  
Australien 
 

Kvalitativ design n= 65  
(24 anhörigvårdare, 
19 patienter, 22 
sjukvårtdspersonal) 
 

Semistrukturerade 
Intervjuer i fokusgrupper, 
individuella intervjuer och 
telefonintervjuer 

Väl godkänd 

Friedrichsen, 
2003  
Sverige 

Kvalitativ design 
med 
fenomenologisk 
metod. 
 

n= 20 anhörigvårdare Semistrukturerade 
intervjuer 

Väl godkänd 

Hudson, 
Aranda, 
Mcurray,  
2002 
Australien 
 

Kvalitativ design n= 24  
(8 sjuksköterskor, 8 
anhörigvårdare, 8 
patienter) 

Fokus grupper med 
diskussionsguide och 
frågeformulär 

Godkänd 

Mangan, 
Taylor, Yabroff, 
Fleming, 
Ingham, 
2003 
USA 
 

Kvalitativ design n= 32 anhörigvårdare 
(17 st aktivt 
vårdande, 15 st 
tidigare vårdande) 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Väl godkänd 

Miettinen, 
Alaviuhkola, 
Pietilä, 2001 
Finland 

Kvalitativ design 
med 
fenomenologisk 
metod 
 

n= 9  
anhörigvårdare 

Ostrukturerade intervjuer Väl godkänd 
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Proot,  
Abu-Saad, 
Crebolder, 
Goldsteen, 
Luker, 
Widdershoven 
2003 
Nederländerna 
 

Kvalitativ design 
med Grounded 
theory metod 

n= 13  
anhörigvårdare 

Ostrukturerad intervjuer Väl godkänd 

Wennman-
Larssen, 
Tieshelman, 
2002  
Sverige 
 

Kvalitativ 
designmed 
prospektiv 
explorative metod 

n=11  
anhörigvårdare 

Ostrukturerade intervjuer Väl godkänd 

Wilkes, White,  
2005 
Australien 
 

Kvalitativ design  n= 19 anhörigvårdare Semistrukturerade 
intervjuer 

godkänd 

Zapart, Kenny,  
Hall,  
Servis,  
Wiley, 
2006 
Australien  
 

Kvalitativ/kvalitati
v design 

n= 82 anhörigvårdare Semistrukturerade och 
strukturerade intervjuer, 
dagboksanteckningar, 
journalanteckningar samt 
enkät.  

Väl godkänd 

Öhman, 
Söderverg,  
2004 
Sverige 

Kvalitativ design 
med 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
metod 
 

n =  14 
anhörigvårdare 

Ostrukturerade intervjuer Väl godkänd 

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 
Resultatet visade att anhörigvårdarna upplevde det som en självklarhet att den sjuke personen 

skulle vårdas hemma för att kunna behålla sitt normala liv och sin värdighet så långt det var 

möjligt. Tillgången till professionell hjälp både dag och natt om det behövdes, upplevdes som 

en trygghet eftersom osäkerhetskänslan var stor då de var rädda för att orsaka den sjuke 

personen lidande om de gjorde fel i omvårdnaden. Att få kunskap om hur de utförde 

omvårdnaden samt tillräcklig information om sjukdomen samt om risker och fördelar vid 

behandling upplevdes som mycket viktigt och gav dem förståelse för situationen. De upplevde 

att de behövde bli sedda, erkända och få positiv feedback av sjukvårdsteamet på det arbete de 

utförde som anhörigvårdare. De levde med krav och förväntningar från olika håll, från den 

sjuke, från sjukvårdsteamet, från samhället men också från dem själva. Periodvis var 

anhörigvårdarna både fysiskt och psykiskt utmattade, vilket gjorde dem sårbara. Det var 

oerhört jobbigt att se sjukdomen bryta ner deras sjuke anhöriga. Perioden av palliativ 
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hemsjukvård karaktäriserades av rädslor, osäkerhet, frustration och utmattning men även av  

känslan av att kunna skapa livskvalité för den sjuke personen.  

Resultatdiskussion 

Anhörigvårdarna upplevde att det bästa alternativet för den sjuke personen var att få vårdas 

hemma den sista tiden av livet, eftersom den sjuka personen då kunde få behålla sitt normala 

liv och sin värdighet så långt det var möjligt. De ansåg att självbestämmande var ett viktigt 

element för god livskvalité, att det fanns stora fördelar med att vårda den sjuke personen i 

hemmet och att det var viktigt för dem att ställa upp med den hjälp de kunde. (Appelin, 2003; 

Miettinen et al. 2001; Wennman-Larssen et al. 2002; Zapart et al. 2006). Uppsatsförfattarna 

anser att utvecklingen idag går mot att allt fler svårt sjuka personer kommer att vårdas i 

hemmet, eftersom de i större omfattning själva har möjlighet att välja vart de vill tillbringa 

sista tiden i livet, samt att sjukvården idag har större möjligheter och resurser att tillgodose 

med den medicinska kompetens som behövs för palliativ hemsjukvård ( se även  Beck-Friis et 

al. 2005; Regeringskansliet, 2005; Socialstyrelsen, 2006). Att den sjuke personen själv får 

bestämma hur denne vill tillbringa sista tiden i livet anser uppsatsförfattarna vara oerhört 

viktigt, eftersom det kan ge en känsla av trygghet och livskvalité i den annars så turbulenta 

vardagen. Personen får då också en känsla av kontroll som uppsatsförfattarna tror kan 

medverka till att denne kan hantera situationen på ett bättre sätt. Uppsatsförfattarna anser att 

anhöriga idag är villiga att göra allt de kan för att uppfylla den sjuke personens önskan att få 

vårdas i hemmet, trots att det innebär stora ansträngningar och förändringar i deras livsstil.  

 

Osäkerhetskänslan över att vårda den sjuke personen i hemmet var stor när de inte visste om 

de utförde omvårdnaden på rätt sätt och de var rädda för att orsaka den sjuke personen mer 

lidande om de gjore fel. Det gjorde att anhörigvårdarna kände sig hjälplösa och otillräckliga. 

De upplevde att det var svårt att hantera de symtom som sjukdomen medförde. Anhörig-

vårdarna upplevde att de behövde få lära sig hantera den tekniska utrustning som i vissa fall 

behövdes för att kunna vårda den sjuke personen (Brobäck et al. 2003; Wilkes et al. 2005).  

Uppsatsförfattarna anser att anhöriga ofta tar ett väldigt stort ansvar och utför en stor del av 

omvårdnaden av den sjuke personen, trots att de ofta inte har någon erfarenhet av vården 

kring svårt sjuka personer, än mindre dödsfall (se exempelvis Bogentoft, 2005/2006). 

Uppsatsförfattarna menar att oerfarenhet är en stressor som kan ge upphov till osäkerhet hos 

anhörigvårdarna. Den tekniska utrustning som behövs i vården av den sjuke personen kan 

också vara en stressor som förstärker osäkerhetskänslan ytterligare om anhörigvårdaren inte 
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har tillräcklig kunskap att hantera den. Uppsatsförfattarna hänvisar till Antonovsky som 

beskriver hur livserfarenheter kan ge bättre coping-strategier som gör det lättare att hantera 

olika stressorer (Antonovsky, 2003). Även om erfarenhet och kunskap finns så anser 

uppsatsförfattarna att den kan vara svår att sättas i sammanhang med att vårda en kär anhörig 

som står dem nära eftersom det innebär en livskris att få en obotligsjukdom. I en sådan 

situation kan det vara svårare att uppleva tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar.   

 

Anhörigvårdarna upplevde att det var viktigt att de klarade av hantera den dagliga om-

vårdnaden samt att de hade tillgång till utrustning och hjälpmedel, för att kunna tillgodose den 

sjuke personens önskningar och behov på ett korrekt sätt eftersom det upplevdes ge denne 

välmående och livskvalité. Ett sätt att få information om sjukdomen och hur omvårdnaden 

skulle utföras var att närvara, se och lyssna när det palliativa sjukvårdsteamet fanns i hemmet 

för att vårda den sjuke personen (Brobäck et al. 2003; Miettinen et al. 2001). 

Uppsatsförfattarna anser att en praktisk och teoretisk undervisning i kombination med 

reflektering är en bra pedagogisk undervisnings strategi som vårdpersonalen kan använda sig 

av för att utveckla anhörigvårdarnas vårdande roll Uppsatsförfattarna tror att det blir lättare 

för den anhörige att komma ihåg olika omvårdnads moment om undervisningen sker på detta 

sätt och att det minskar den anhöriges stress och oro inför att utföra momenten när de är 

själva, samt att självförtroendet och självkänslan höjs om de känner att de kan ta hand om sin 

kära på ett professionellt sätt (se även Pilhammar, 2003).   

 

Vårdpersonalens beteende och professionella kunskap liksom personlighet, karaktär och 

värderingar av vården, låg till grund för hur anhörigvårdarna upplevde att de kunde skapa en 

bra vårdmiljö kring patienten. (Miettinen et al. 2001). Uppsatsförfattarna anser att nyckeln till 

att skapa goda relationer mellan vårdpersonalen och  patient/anhörigvårdaren är god kommu-

nikation och det är en förutsättning för att en god palliativ vård ska kunna uppnås (se även 

Pilhammar, 2003; Socialstyrelsen, 2006). Uppsatsförfattarna menar att det krävs en ständig 

dialog mellan de olika yrkeskategorierna i sjukvårdsteamet, men även mellan teamet, 

patienten och anhörigvårdaren för att på så sätt bilda ett kommunikationsnätverk så att alla 

strävar mot samma mål (se även Beck-Friis et al. 2005). Vårdpersonalens förmåga att bemöta 

och se de vardagliga i hemmet gör mycket för hur anhörigvårdarna får förtroende för dem. 

Ofta är det första intrycket av vårdpersonalen avgörande för hur det fortsatta samarbetet 

kommer att utveckla sig anser uppsatsförfattarna.   
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Anhörigvårdarna upplevde att sjukvårdsteamet ibland fokuserade på patientens omsorg, utan 

att lägga märke till dem.  De upplevde att de var de som kände den sjuke personen bäst och de 

kände sig kränkta och förolämpade om sjukvårdsteamet inte frågade efter deras åsikter. De 

upplevde att det var viktigt att de blev sedda och fick positiv feedback på det arbete de utförde 

som anhörigvårdare av sjukvårdsteamet (Brobäck et al. 2003; Mangan et al. 2003; Wennman-

Larssen et al. 2002). Uppsatsförfattarna anser att anhörigvårdardarna har en mycket värdefull 

kunskap om den sjuke personens symtombild som kan komma till stor nytta för vård-

personalen i symtomlindringen (se exempelvis Bogentoft, 2005/2006). Uppsatsförfattarna 

menar att sjukvårdspersonalen har mycket att lära genom att lyssna till både patienten och 

anhörigvårdarna eftersom det är de som har bäst kunskap om deras situation. En kontinuerlig 

kummunikation bidrar även till att anhörigvårdarna kan känna delaktighet i vårdteamet. Det 

som anhörigvårdarna och den sjuke personen upplever, måste tas på allvar för att kunna ge en 

individanpassad vård. Sjukvårdspersonalen måste anpassa alla situationer efter både den sjuke 

personen och dennes anhörigas behov för att kunna skapa förtroende samt en bra vårdmiljö i 

hemmet.  

 

Ärlig och rak kommunikation om saker som rörde vården av den sjuke personen uppskattades 

och upplevdes som otroligt viktigt eftersom det gav en känsla av säkerhet. Att få adekvat 

information om risker och fördelar vid behandling samt att få stöd och hjälp vid svåra beslut, 

upplevdes som mycket viktigt för att anhörigvårdarna, tillsammans med den sjuke personen 

skulle kunna ta beslut angående de olika behandlingsalternativen. De ville även ha informa-

tion kring vårdkedjan, vart de kunde vända sig och vilken sorts hjälp de kunde få från olika 

myndigheter och vilka yrkeskatergorier som stod till tjänst med vad (Appelin et al. 2003; 

Mangan et al. 2003; Miettinen et al. 2001; Heyland et al. 2006). Uppsatsförfattarna hänvisar 

till de allmäna råden från  Socialstyrelsen (1992:2) som betonar patientens rätt till information 

och delaktighet i beslutsprocessen för vårdsituationen ( se Regeringskansliet, 2005). 

Uppsatsförfattarna anser att perioden av svår obotlig sjukdom är väldigt omvälvande för både 

patient och dennes anhöriga och där många och svåra beslut skall tas. Livssituationen 

förändras och det uppkommer många nya situationer som de måste lära sig att hantera. 

Därför anser uppsatsförfattarna att adekvat information och kunskap från sjukvården kan 

innebära ett betydande psykosocialt stöd som underlättar för patienten och de anhöriga. 

Fullständig information kan ge dem en förståelse för situationen vilket gör att de kan erhålla 

mesta möjliga kontroll (se även Beck-Friis et al. 2005).  
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Anhörigvårdarna upplevde att de ville ha en diskussion med teamet ensamma när det gällde 

frågor om livets slutskede. De flesta av anhörigvårdarna ansåg att de behövde denna 

information för att kunna förbereda sig inför den sjuke personens död. De visste inte hur det 

skulle komma att bli i dödsögonblicket, när döden närmade sig eller hur den avlidne skulle 

komma att se ut (Friedrichsen, 2003).Uppsatsförfattarna antar att de flesta personer är rädda 

för döden på något sätt. Genom att undervisa och samtala om  vad som händer med kroppen 

hos den sjuke personen den sista tiden i livet, kan anhörigvårdarnas rädslor och  

föreställningar om döden och dödsögonblicket upplevas som mindre skrämmande (se 

exempelvis Bogentoft, 2005/2006). Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen har special kompetens att ge sådant stöd till de anhöriga eftersom det kan 

göra stor skillnad i hur de sedan upplever tiden före och dödsögonblicket. Relationen mellan 

sjukvården och den anhöriga bör fortsätta även efter dödsfallet eftersom det är viktigt att den 

sörjande får stöd även genom sorgearbetet (se exempelvis Beck-Friis et al. 2005).  

 

Anhörigvårdarna beskev  att de periodvis var både fysiskt och psykiskt utmattade. Många 

anhörigvårdare vågade inte lämna hemmet av rädsla att den sjuke personen skulle avlida 

under tiden de var borta.  Den känslomässiga frustrationen  gav upphov till känslor av att inte 

orka med. De upplevde mentala och psykologiska påfrestningar vilket kunde orsaka 

utmattnings och utbrändhets känslor som gjorde dem sårbara (Proot et al. 2003; Zapart et al. 

2006). Eftersom anhörigvårdarna bär ett ansvar dygnet runt tror uppsatsförfattarna att det 

ansvaret ibland blir för stort och att det då resulterar i överansträngning och enorm trötthet. 

Det är därför viktigt att vårdpersonalen är observant på anhörigvårdarnas symtom likväl som 

på den sjuke personens (se även Bogentoft, 2005/2006). Uppsatsförfattarna anser att det är 

svårt att generalisera  känslan av utmattning och utbrändhet eftersom detta är väldigt 

individuellt och inte bara beror på den vårdande situationen, utan även på omständigheter i 

den tidigare livsföringen samt omständigheterna kring dessa personer. Den anhöriges 

personlighet och förmåga till känsla av sammanhang tror uppsatsförfattarna bidrar till vilken 

grad anhörigvårdaren kan bearbeta och hantera situationen mentalt (se även Antonovsky, 

2003). Uppsatsförfattarna tror att det underlättar för anhörigvårdarna att ha någon de litar på 

som finns hos den sjuke personen under tiden de är frånvarande. Det är viktigt att sjukvårds-

personalen har kunskapen att se och vara lyhörda för anhörivårdarens behov och symtom på 

ett individanpassat sätt så de kan erbjuda stöd och undvika att de blir totalt utmattade. 

Olika sätt att avlasta anhörigvårdaren bör ingå som en del av omvårdnadsplanen.  
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Flera anhörigvårdare upplevde den första tiden i hemmet som turbulent och fyllt av osäkerhet 

innan de lärt sig hur de skulle hantera situationen, kommit till stånd med vilken sorts hjälp de 

behövde, som både anhörigvårdaren och den sjuke personen kunde känna sig trygg med samt 

utvecklat dagliga rutiner. Gamla vanor som kändes trygga var viktiga för både den sjuka 

personen och för anhörigvårdarna (Brobäck et al. 2003; Miettinen et al. 2001; Wennman-

Larssen et al. 2002; Öhman et al. 2004). Uppsatsförfattarna anser att när känslan av att kunna 

hantera en situation försvinner, uppkommer stressreaktioner i kroppen och att det är 

individuellt hur olika människor kan hantera nya situationer och förändringar. Om det finns 

faktorer i förändringarna som personen känner igen, är sannolikheten större att denne inte 

upplever den nya situationen som helt ohanterbar (se exempelvis Antonovsky, 2003). 

Uppsatsförfattarna anser att sjukvården ska stödja den sjuke personen och anhörigvårdarna till 

att få en så normal tillvaro som möjligt, trots alla förändringar som krävs för att kunna vårda 

den sjuke personen i hemmet. Att kunna behålla gamla vanor anser uppsatsförfattarna vara 

viktigt då det bildar en fast punkt i tillvaron för både den sjuke personen och anhörigvårdaren. 

 

De personlighetsförändringar som deras sjuke anhöriga genomgick, var känslomässigt svåra 

att hantera eftersom personlighetsdrag de tidigare identifierat personen med försvann. Det var 

känslomässigt jobbigt för anhörigvårdarna när den sjuke personen var ledsen, upprörd, hade 

smärta, eller blev förvirrade. Flera anhörigvårdare upplevde att det var svårt att samtala med 

den sjuka personen som de gjort tidigare och de saknade den kontakten. Även om de kunde 

prata om praktiska ting som skulle uppstå efter döden, var känslorna och rädslan att bli ensam 

kvar svåra att tala med varandra om. När de inte kunde prata och förstå varandra som tidigare 

uppstod en känsla av ensamhet även om de var tillsammans (Wennman-Larssen et al. 2002; 

Zapart et al. 2006; Öhman et al. 2004). Uppsatsförfattarna anser att förändringen i rollerna 

mellan den sjuke personen och anhörigvårdaren leder till att osäkerheten och otryggheten i 

situationen ökar ytterligare. De måste hitta en ny identitet i sin nya roll vilket kan vara väldigt 

omvälvande och svårt. När personer har levt nära under lång tid har klara roller utvecklats i 

relationen varvid den nya rollsammansättningen kan bli helt olik den tidigare. Uppsats-

författarna tror att den inre personliga omställningen och rollförändringen är det svåraste och 

jobbigaste att hantera för både den sjuka personen och anhörigvårdaren under 

sjukdomsförloppet. 
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Metoddiskussion 
Artiklarna har granskats noga av båda författarna för att undvika feltolkningar och 

missförstånd. Författarna har förhållit sig objektivt gentemot litteraturen som använts till 

uppsatsarbetet. Sökningen av artiklarna pågick under hela arbetet. Vi hade med all säkerhet 

funnit fler användbara artiklar om vi hade använt fler sökord och haft tillgång till andra 

databaser, samt om vi hade haft mer tid. Samtliga artiklar som använts till resultatet har 

granskats av båda uppsatsförfattarna med hjälp av en granskningsmall. Granskningsmallen 

bedömde kvaliten på artiklarna inom områdena Titel, introduktion, syfte, frågeställningar, 

design, metod, resultat och Diskussion och anses som väl täckande. Granskningen har 

reulterat i två artiklar med betyget godkänd och nio artiklar med betyget väl godkänd. Alla 

artiklar som granskats var av kvalitativ design utom en som var kombinerad 

kvalitativ/kvantitativ, varav uppsatsförfattarna utförde kvalitets granskningen från både den 

kvalitativa och den kvantitativa granskningsmallen. Denna artikel har därför två 

kvalitetsbetyg (se tabell 2). Största delen av de vetenskapliga artiklar som använts till 

resultatet var Svenska, artiklar från andra västländer har använts eftersom uppsatsförfattarna 

ansåg att de hade ett bra komplementerande innehåll. Resultatet i litteraturstudien kunde ha 

påverkats av att artiklarna var från olika länder eftersom utvecklingen av den palliativa 

hemsjukvården kan skilja sig något. Uppsatsförfattarna trodde dock att upplevelserna av att ha 

en döende anhörig kunde vara likartade över dessa västländer. Uppsatsförfattarna ansåg att 

urvalet i artiklarna var sådant att resultatet blev tillförlitligt. Resultatet i de använda artiklarna 

har flera gånger varit likvärdiga samt kompletterat varandra, varav resultatets trovärdighet 

höjs. Trovärdigheten av litteraturstudien höjdes också utav att båda uppsatsförfattarna förhållit 

sig objektiva i bearbetningen av artiklarna. Alla artiklarna utom en som använts till resultatet 

var publicerade från 2001 eller senare och täcker därför den senaste forskningen inom 

området.  

Förslag till vidare forskning 
Det blir mer och mer vanligt att svårt sjuka personer vårdas i hemmet med hjälp av anhöriga 

och palliativ hemsjukvård. Anhörigvårdarna utför en stor del av omvårdnaden av den sjuke 

personen och tar ofta ett stort ansvar som sträcker sig dygnet runt. Sjukvården kan idag 

erbjuda en medicinskt bred och kompetent hemsjukvård som innefattar både patient och 

anhöriga. Om den palliativa hemsjukvården kan hjälpa anhörigvårdarna att hantera situationen 

genom tillgänglighet, stöd, undervisning och information ökar välmåendet och tryggheten hos 
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både patient och anhörigvårdare.  Därför anser uppsatsförfattarna att vidare forskning bör 

riktas mot anhörigvårdarnas upplevelser och behov, likväl som patientens.  
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Bilaga I 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract 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?   

    
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel  hög 
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Bilaga II 
 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract 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 
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