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Sammanfattning 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka upplevelser hos 

anhörigvårdare till lungcancerpatienter. Artikelsökningar har skett i Cinahl och 

Pubmed. Tiden för anhörigvårdaren kan se olika ut, kort och intensiv eller lång och 

utmattande. Upplevelser så som skräck är vanligt förekommande direkt efter 

lungcancerdiagnosen både för patient och vårdare. Detta för att de anhöriga ställs 

inför ett klart hot om en kommande förlust samt skrämmande tankar kring döden. 

Hälsan försämras för anhörigvårdaren under vårdtiden och vissa drabbas av 

depression. De social relationerna försämras, vissa upphör helt då anhörigvårdaren 

får en känsla av att de alltid måste vara tillgängliga för den sjuke. Vårdbördan kan 

vara tung och emotionellt stöd kan vara nödvändigt. Trots det väljer många att inte ta 

emot eller söka något stöd. Inte bara hälsan förändras under sjukdomstiden utan 

också mycket annat, den som tidigare haft en passiv roll i hushållet kan bli tvungen 

att ta en mer aktiv roll i skötseln av hem och ekonomi. Trots att anhörigvårdare ofta 

känner sig utanför och övergivna väljer de att inte uttrycka sina känslor när de blir 

tillfrågade eftersom det finns en rädsla att ta fokus från patienten.

Nyckelord: Anhörigvårdare, känslor, lungcancer, nära släkting, upplevelser.  

Keywords: Caregiver, emotions, experience, lung cancer, significant other . 
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Introduktion
Årligen drabbas ca 3000 svenskar av sjukdomen lungcancer (Nationellt register för lungcancer, 

2009). Det är en av de sjukdomar i Sverige som har sämst prognos med stor dödlighet (Hedner, 

2004). Detta leder till att anhöriga drabbas i stor utsträckning. Från diagnos väntar en svår tid med 

behandling och symtom för patienten (Ericson, 2002). 

Etiologi

Lungcancer är en av de vanligaste tumörsjukdomarna i Sverige (Ericson, 2002). Varje år drabbas ca 

2800 svenskar av sjukdomen (Hedner, 2004). Dödligheten är stor hos den patientgruppen och 

mindre än 10% av de drabbade lever längre än 5 år efter diagnostisering (Ericson, 2002, Hedner, 

2004). Lungcancer tillhör således de cancersjukdomar som har sämst prognos (Ericson, 2002). 

Den vanligast bakomliggande orsaken till lungcancer är tobaksrökning. Lungcancer delas in i två 

grupper; småcellig lungcancer och icke småcellig lungcancer (Ericson, 2002, Hedner 2004). 

Symtom

Det vanligaste och tidigaste symtomet på lungcancer är hosta. Blodblandad hosta kan förekomma 

eftersom många trumörer är lättblödande. Andra symtom är ”pip i bröstet” samt återkommande 

lunginflammationer. Allmänpåverkan, viktminskning, heshet, bröstsmärtor, sväljsvårigheter och 

förstorade lymfkörtlar är symtom som kan tyda på cancerväxt, metastasering (Ericson, 2002, 

Hedner, 2004). Bröstsmärtan uppkommer av att tumören spridit sig/växt utanför lungan och anses 

som ett allvarligt symtom (Hedner, 2004). 

Utredning

Gundläggande utredning sker med en lungröntgen. Vidare bör man komplettera med datortomografi 

för att bedöma spridningen till andra organ. Bronkoskopi med provtagning för biopsi ger värdefull 

information (Ericson, 2002, Hedner, 2004). Därefter syftar undersökningen till att besvara två 

frågor; kan tumören opereras bort och kommer patienten överleva operationen med bibehållen 

livskvalitet (Hedner, 2004). 
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Kurativ behandling

Behandling sker efter diagnostering, icke småcellig lungcancer opereras om det inte finns 

motindikationer för det. Operationen innebär antingen lobektomi eller pulmetkomi dvs antingen 

resektion av lunglob eller ena lungan. Detta kombineras ofta med cytostatika och radioterapi.  Trots 

detta drabbas  ungefär hälften av de operarade av metastasering. Småcellig lungcancer är ofta ett 

avancerat tillstånd vid diagnostering och metastasering kan redan ha förekommit, därför är 

operation uteslutet, men radioterapi och cystostatika kan användas med god effekt, dock inte som 

kurerande terapi (Ericson, 2002, Hedner, 2004). Behandlingen är krävande för den lungcancersjuke, 

detta har till följd att ytterst få kan opereras och många får därför istället palliativ vård (Hedner, 

2004).

Palliativ vård

Proot et al. (2003) undersöker den palliativa hemsjukvården och hur anhörigvårdarna upplever att 

deras behov tillfredställds. Den palliativa hemsjukvården inriktar sig på patienter som är väldigt 

sjuka och är i livets slutskede. Patienter som är vanligt förekommande hos palliativa team är 

patienter med cancersjukdomar, men även andra sjukdomar kan förekomma. Det palliativa teamet 

hjälper inte bara patienten utan stödjer anhörigvårdaren med olika insatser. Det identifieras tre stora 

behov hos anhörigvårdare som palliativt vårdteam kan hjälpa till med. Dessa behov är; praktisk 

hjälp såsom hjälp vid förflyttningar eller med medicin och andra materiella behov, emotionellt stöd 

och hjälp med informationsrelaterade frågor. Det emotionella stödet som erbjuds finns till för att 

stödja anhörigvårdarens egna aktiviteter och social nätverk, deras förmåga att vara i kontroll och att 

bibehålla ett realistiskt hopp. Hjälpen med information som erbjuds handlar om finkänslig och 

återkommande information om prognos, förväntade komplikationer, information hur man hjälper 

patienten, information om medicineringen och information om vad det palliativa teamet utför 

gentemot patienten. 

Trots att det palliativa teamet finns och erbjuder sin hjälp upplever anhörigvårdare att de är sårbara 

då de hela tiden balanserar mellan att kunna hantera situationen till att känna tyngd av vårdbördan.

För att få till en bra hemsjukvård för både patienter och anhörigvårdare behövs inte bara ett utbildat 

och bra palliativt team. Många faktorer som påverkar anhörigvårdarens situation kan inte påverkas 

av det palliativa teamet utan kommer innifrån anhörigvårdaren själv (Proot et al. 2003). 
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Anhörigvårdare

Enligt en publikation av socialstyrelsen (1999) dog de flesta människor, innan -90 talet, inom 

akutsjukvården eller annan institution. Men under senare år, relaterat till nerdragningar inom den 

offentliga sektorn, kommer ansvaret att öka för anhöriga på grund av allt kortare vårdtider och ökad 

omsättning av patienter på sjukhus. Enligt socialstyrelsen (2001) är de flesta anhörigvårdare 

kvinnor och en majoritet av dessa lever i ett make/maka förhållande med den sjuke.

Enligt socialstyrelsen (1999) kommer troligtvis familjen få en allt större roll i omsorgen av den 

sjuke patienten. Familjen kommer till en ny erfarenhet där nya problem ska hanteras samtidigt som 

en patient ska vårdas. Detta kan hanteras på olika sätt och har ofta sin bakgrund i etnicitet och 

religion. För många kan det kännas som en självklarhet att vara nära och finnas tillgänglig för den 

sjuke medan det för andra kan kännas som en tid med stora uppoffringar. De anhöriga som känner 

en självklarhet att ta på sig rollen som anhörigvårdare står ofta patienten väldigt nära. De klarar av 

att hantera situationen trots den stora pressen som läggs på dem med bland annat känslomässiga 

påfrestningar, osäkerhet och rädsla inför patientens död. Men enligt socialstyrelsen (2001) finns 

flera kända påfrestningar för anhörigvårdarna. De vanligaste svårigheterna, som över 50% beskrivit 

som påfrestande, är; problem relaterat till vårdens begränsningar  för den anhörige, problem 

relaterade till vårdens fysiska krav, relationsproblem och slutligen känslomässig påverkan av 

vården. Enligt socialstyrelsen (1999) kan anhöriga känna ett behov av att få vara vid den sjukes sida 

och att få hjälpa och stödja den sjuke. Detta är två av de åtta behov som anhöriga tidigare lyft fram 

som viktiga. De övriga behoven är;att få en försäkran om att den sjuke får en bra vård, att bli 

informerad om den sjukes tillstånd, att bli förberedd på att den sjuke kommer att dö, att få ventilera 

känslor, att erhålla stöd och service från andra, både anhöriga och vårdpersonal.

Socialstyrelsen (1999) har undersökt sjukdomsförloppets betydelse för den anhöriga. Om döden 

kommer tidigt eller sent, väntat eller oväntat är faktorer de funnit som betydelsefulla för den 

anhöriga. Det är mindre svårt att hanter en död som kommer väntat än en som kommer oväntat, 

dessutom tycker många anhörigvårdare att de inte hinner förbereda sig på den sjukes död om det är 

ett snabbt sjukdomförlopp, men om sjukdomsförloppet är långdraget upplever anhörigvårdarna 

svårigheter i att kunna sköta patientens fysiska vård och på så vis blir påfrestningarna större för 

familjen. Huruvida sjukdomsförloppet är snabbt eller långdraget kan vara relaterat till sjukdomen.

Där lungcancer ses som en av de sjukdomar med snabbast förlopp (Ericson, 2002).
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Anhörigvårdaren vid Lungcancer

Lungcancerdiagnosen kommer ofta som ett chockbesked för den drabbade med familj. Man har sett 

i en studie av Wennman-Larsen, Persson, Östlund, Wengström och Gustavsson (2008) att kvaliteten 

i förhållandet mellan patienten och anhörigvårdare förändras till det sämre inom en månad efter 

diagnostistering. Samt att för majoriteten fortsätter förhållandet att försämras under sjukdomens tid. 

Forskarna har noterat att i vissa av de fall där patient och anhörigvårdare är makar tenderar 

förhållandet att stärkas under sjukdomens tid till skillnad från de fall då de inte är makar. Däremot 

har de inte funnit några specifika faktorer för att förklara detta.

Inte bara förhållandet mellan partners försämras utan även anhörigvårdarens egna hälsa riskera 

försämring vid vård av patienter i livets slutskede. Deras hälsa försämras på flera plan; de mår 

fysiskt sämre, de fungerar inte lika bra socialt, de mår mentalt sämre och de drabbas även 

känslomässigt (Ringdal et al. 2004). Många anhörigvårdare är också äldre och har egna sjukdomar. 

Dessa sjukdomar kan i sin tur försämras under perioden som de vårdar den sjuke på grund av den 

stress och den utmattning som vårdaren utsätts för. Mycket av denna stress är relaterad till den 

framtida förlusten av den nära och kära som vårdas (Socialstyrelsen, 1999). Även Borneman et al 

(2003) belyser dessa i en diskussion med studiedeltagare, angående temat förlust av förhållande. En 

anhörigvårdare uttryckte sig så här;

”When it's your time, it's your time... That's what really hits me then I think 

about it. She is sick and she is not going to get better. She may get better for a 

while or seem to get better, but it's always going to be there and eventually it's  

going to take her from us.” 

(Borneman et al. 2003 s.1001).

Broberger, Tishelman och von Essen (2005) har undersökt hur väl anhörigvårdares uppfattning om 

patientens symtom stämmer överens med hur patienten själv upplever det. Oftast stämmer det 

överrens men anhörigvårdarna upplever att symtomen är oftare förekommande än vad patienten 

själv anser. Detta anser forskarna intressant därför att anhörigvårdaren allt oftare agerar som en 

kommunikationskanal mellan patienten och sjukvården. Enligt socialstyrelsen (1999) fungerar den 

anhöriga inte bara som ett språkrör utan är också ansvarig för att beställa tider, boka provtagningar, 

recept med mera. Dessutom agerar den anhörige som försvadsadvokat och försöker skydda den 

sjuke så gott det går genom att meddela och informera vårdpersonal och uppmärksamma dem på 

den sjukes behov.
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Problemformulering

Sjukvården ser ofta på anhörigvårdaren som ett redskap för att utvärdera patienten och dennes 

hälsotillstånd. Tyvärr missar många att anhörigvårdaren behöver information och stöd för att klara 

av omställningen i sitt nya liv.

Då anhörigvårdare ofta förväntas finnas till för den sjuke och ofta förväntas sätta denna i första 

rummet, finns ett intresse för att studera just deras upplevelser. Inte enbart kring sjukdomen utan 

kring deras omställning i livet, deras upplevda hälsa, vilka faktorer som spelar in i deras nya roll 

och vilka känslor de upplever.

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka upplevelser hos anhörigvårdare till patienter med 

lungcancer.

Frågeställningar 

Vilka upplevelser infinner sig hos anhörigvårdaren till patientern med lungcancer?

Definitionsbegrepp

Anhörigvårdare: Med anhörigvårdare menas den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen 

som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller handikapp inte längre klarar vardagen på 

egen hand. Anhörigvårdaren kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän 

eller annan person (SFS 2001:453 kap. 5 §.10).
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Metod
Design

Författarna har genomfört en systematisk litteraturstudie för att få en samlad bild av ämnesområdet. 

Urval av litteratur

Författarna har genomfört artikelsökningar i sökdatabaserna CINAHL och Pubmed. Sökord som har 

använts är; lung cancer, caregiver, significant other, family,experience och emotions. Sökorden 

caregiver, significant other, experience och emotions har trunkerats  till; caregiv*, significant*, exp* 

och emot* för att nå ett bättre resultat. För att författarna skulle använda sig av artiklarna skulle 

sökorden vara med i titeln eller i abstraktet, dessutom skulle artikeln svara mot studiens syfte. 

Författarna begränsade sig till artiklar publiserade mellan 1999 och 2009 för att nå ett mer aktuellt 

urval. Endast kvalitativa, kvantitativa samt mixed method artiklar inkluderades i studien. Om 

artiklarna verkade releventa skedde kritisk granskning av hela artikeln utefter granskningsmallarna 

för kvalitetsbedömning tillhandahållna av Högskolan Dalarna, se bilaga 1 och 2. Bedömningen 

skedde i tre skalor; Låg, medel eller hög kvalitet. För att få hög kvalitet krävdes 80 % av de möjliga 

poäng som gick att få på bedömingsskalan, för att få medel krävdes 60 % och om artikeln fick 

under 60 % fick den låg kvalitet. Författarna valde att inkludera artiklar med medel eller hög 

kvalitet i litteraturstudien. Författarna valde dock att exkluderade artiklar som var litteraturrewievs, 

artiklar som ej var godkända av etisk kommitté samt artiklar som saknade abstrakt. 

Analys

Analys av artiklar skedde genom att författarna läste rubrik och abstrakt. Om de saknade relevans 

för studien exkluderades dem. För att underlätta sammanställning av resultat tilldelades artiklarna 

ett eller flera teman, exempelvis artikel två kunde tematiseras som; Hälsa och Emotioner. Temat 

uppstod relaterat till artikels innehåll. Vidare jämfördes de olika artiklarnas teman och huvudteman 

för den systematiska litteraturstudien skapades. Huvudteman blev sedan rubriker i resultatet. Under 

litteraturstudiens gång fanns det dock utrymme för att utveckla rubrikerna.

Etiska Överväganden

Litteraturstudien kom att utgå från tidigare publicerat material. De studier som ingick skulle vara 

granskade av en etisk kommitté. Författarna till litteraturstudien använde sig inte av någon hypotes 

varpå det blev lättare att göra en objektiv studie utan att använda sig av material som stärkte eller 

försvagade någon hypotes (Forsberg & Wengström, 2003).
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Redovisning av sökord och urval 

Cinahl       Sökning      Granskade Inkluderade

Lung cancer (TI) 3075 0 0
Lung cancer (TI) 
AND
Caregiv* (TI)

11 4 3

Lung cancer (TI)
AND
Significant* (TI)

8 4 3

Lung cancer (TI)
AND
Caregiv* (AB)

20 1 1

Lung cancer (TI)
AND
Family (TI)

19 1 1

Cancer (TI)
AND
Caregiv* (TI)
AND
Exp* (AB)

155 4 3

Pubmed Sökning Granskade Inkluderade
Lung cancer 167307 0 0
Lung cancer
AND
Caregiv*
AND
Significant*

117 2 2

Cancer
AND
Caregiv*

1997 0 0

Cancer
AND
Caregiv*
AND
Significant*

338 0 0

Cancer
AND
Caregiv*
AND
Significant*
AND
Emot*

67 2 2
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Resultat
Agera vårdare – en omställning i livet

Brobäck & Berterö (2003) upptäckte i sin studie hur anhörigvården kunde vara en kort och intensiv 

upplevelse men och andra sidan en utdragen och utmattande erfarenhet. Ryan, Howell, Jones, Hardy 

(2008) beskrev anhörigvårdare som något vissa inte väljer att vara. De upplevde inte själva att de 

var anhörigvårdare, de tycker inte att de gjorde något särskilt. För anhörigvårdare som var makar till 

sina patienter upplevdes vården som en normal del av äktenskapet. Även Brobäck och Berterö 

(2003) noterade att många anhörigvårdare såg det som självklart att bli anhörigvårdare trots att det 

ofta orsakade psykiska, fysiska, sociala och finansiella besvär för dem. En av de omställningar som 

de anhöriga drabbades av när de blev vårdare var svårigheten att både kunna fungera som partner 

samt som vårdare. Även Persson och Sundin (2008) hade noterat att förändringar skedde i 

förhållandet mellan anhörigvårdaren och patienten, de hade funnit att anhörigvårdare upplevde det 

som att de förlorat närheten till den sjuke. Flera av deltagarna i Brobäck och Berterös (2003) studie 

försökte anpassa sig men upplevde att det var en stor förändring med skillnad i dagliga rutiner; 

”I am in a completely new situation... all of sudden it is I who should take the 

responsibility, and now this feeling... I am the person who must think of  

everything, and it is really so... the tables are turned...”(Brobäck & Berterö, 

2003. s.342).

Persson och Sundin (2008) fann också att förhållandet mellan anhörigvårdare och patient kunde 

stärkas under sjukdomsperiden. De befann sig i vad de själva beskrev som en symbios. I symbiosen 

kände de en samhörighet med patienten och dennes upplevelser i sjukdomstragedin. Deras liv 

stannde upp och de kände sig mindre engagerade, de tappade framtidstro och de kände sig som om 

ljuspunkterna i livet blev färre. Det var en skadlig symbios, men med en annan syn på tillvaron 

tjänade de på symbiosen. De var samhöriga med patienten och kände sig omhändertagna av 

patienten. Brobäck och Berterö (2003) fann att trots alla bördor och besvär som tycktes komma med 

att vårda en lungcancersjukpatient i hemmet valde många anhörigvårdare att spendera 24 timmar 

om dygnet med att övervaka patienten: ”When your husband is afflicted with cancer, you should 

care for him... because it is only death that can separate us...”(Brobäck & Berterö, 2003. s.343). 

Men att finnas vid den sjukes sida 24 timmar om dygnet hade en klar finasiell effekt på 

anhörigvårdaren. Att vara sjukledig eller att vara ledig från jobbet för att ta hand om en sjuk 

familjemedlem resulterade i förminskad inkomst (Brobäck & Berterö, 2003). Persson och Sundin 
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(2008) uppmärksammade i sin studie att många anhörigvårdare upplevde sin nya situation som en 

kamp. Anhörigvårdarna som uthärdade den kampen beskrev några upplevelser för forskarna. Vissa 

upplevde att de var tvungna att uthärda situationen, inte bara den stress som kom efter diagnosen 

utan också de mängder av reaktioner som de själva upplevde. Andra riktade blicken mot framtiden 

och eventuellt kommande problem. För dessa individer sågs döden som det ultimata hotet. Några 

anhörigvårdare tyckte det var viktigt att fungera i sin situation men de strävade också efter att kunna 

ha en framtid. 

Hantera identitet och sociala relationer var viktigt då flera anhörigvårdare funderade över den egna 

identitet och sina sociala jag. De gav yttryck för hur mycket livet hade förändrats för dem, ofta 

väldigt fort. Deras förhållande med vänner och deras sociala nätverk beskrevs ofta som förändrat:

”There's only one or two [friends] that do ring me up, every two or three days 

or so. ´Hi!´and they're positive, ´How's he feeling? Has he had a good day?´  

and I appretiate that, that's very important. But as I say, it's disappointing. You 

find out who the real friends are. Some just don't bother to phone.”(Soothill et 

al. 2001. s.473).

I och med att den anhörige gick till att bli anhörigvårdare, öppnades en ny värld för denne. Helt 

plötsligt kunde de vara ansvariga för en patient, hushållet och ekonomin. De var tvungna att lära sig 

dessa saker, och ta ställning till huruvida det var lämpligt att bo kvar hemma med den sjuke och om 

de exempelvis skulle kunna nyttja sommarstugan lika mycket som tidigare. Vissa var tvungna att 

göra sig av med saker som gården och sommarstugan för att klara omställningen ekonomiskt och 

praktiskt (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Även Soothill et al. (2001) belyste att svårigheter 

kunde uppstå med att vara ansvarig för patient och hushåll. De tillade med sin forskning att 

anhörigvårdare upplevde problem med att sköta transporter av den sjuke. Framförallt var allmäna 

transporter ett problem då tider kunde krångla och det blev en stor kostnad i längden. Det finansiella 

var klart praktiskt, men var också relevant för att hantera känslor och identitet (Soothill et al. 2001).

Bakas et al. (2001) lyfter också fram transporter som ett moment som anhörigvårdare belyst. De har 

funnit resultat som visar att anhörigvårdare upplever transport av patient som mycket tidskrävande. 

De lyfte också fram emotionellt stöd och övervakning av symtom som tidskrävande. Dock fanns det 

skillnader mellan anhörigvårdare som är make/maka till patienten jämfört med de anhörigvårdare 

som var vuxna barn åt patienten. Makar tyckte att emotionellt stöd var det mest tidskrävande 

medans vuxna barn ansåg att transport var det moment som krävde mest tid (Bakas et al. 2001). 
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Given et al. (2004) fann att även att om anhörigvård var tidskrävande upplevdes det mer eller 

mindre hos vårdarna. Makar upplevde inte en särskilt stor förändring av sin vardag medans vuxna 

barn upplevde det som en stor störning av vardagen då de vårdade. Detta främst om det skedde en 

ökning i antalet symtom som patienten upplevde. Det hade nämligen visat sig att desto fler symtom 

patienten hade desto mer störning utgjorde det på rutinerna. Wennman-Larsen, Tishelman, 

Wengström och Gustavsson (2007) bidrog till detta genom att undersöka hur väl anhörigvårdare och 

patienter upplever sjukdomssymtomen. De fann att anhörigvårdare ofta värderar snarlikt den sjuke 

vad gäller symtom som är relaterat till patientens fysiska hälsa. Däremot tenderar anhörigvårdare att 

värdera symtom som värre  än vad de är när det gäller emotionell funktion och sömn. Störst skillnad 

uppstod när det var en kvinnlig anhörigvårdare som tog hand om en manlig patient.

Den egna hälsan

Att ha god hälsa var viktigt för anhörigvårdare. Men då många anhörigvårdare var äldre brukade 

deras hälsa inte alltid vara fullgod. Fysisk hälsa hos äldre var ofta försämrad relaterat till deras 

ålder. Men många kunde även vara ytterligare försämrade på grund av olika sjukdomar exempelvis 

hjärtinfarkt. Alkoholkonsumtion hos anhörigvårdare ledde till försämrad hälsa. Äldre 

anhörigvårdgivare som var makar till sina patienter mådde ofta bättre psykiskt än yngre 

anhörigvårdare som var icke makar till sina patienter (Sarna et al. 2006). Pinquart och Duberstein 

(2005) tillade utifrån sin undersökning att högre ålder var relaterat till ett mer optimistiskt synsätt på 

tillvaron. Detta visade sig också leda till lägre nivåer av depressiva symtom. I samma undersökning 

fann de att lägre utbildning var relaterat till ett mer pessimistiskt synsätt som i sig ledde till högre 

nivåer av depressionssymtom.

Depression var en vanligt förekommande upplevelse hos anhörigvårdare av patienter i livets 

slutskede. Men hos anhörigvårdare till lungcancersjuka patienter tycktes det vara svårare än vid 

övriga cancersjukdomar. Depression förekom i högst nivå hos anhörigvårdare som vårdade en 

patient i livets slutskede jämfört med de som vårdade en patient som nyss blivit diagnostiserad 

(Given et al. 2004). Östlund, Wennman-Larsen, Persson, Gustavsson och Wengström (2009) 

undersökte svaren hos 84 anhörigvårdare som hade svarat på deras undersökning om 

anhörigvårdarens mentala hälsa. Forskarna ville i sin studie undersöka huruvida deltagarna var 

drabbade av exempelvis depression eller utbrändhet. Svaren forskarna fick från deltagarna visade på 

att ungefär 40% av deltagarna hade depressionssymtom, 39% hade symtom på utbrändhet och 

ungefär 47% rapporterade att de mådde sämre känslomässigt. Braun, Mikulincer, Rydall, Walsh och 

Rodin (2007) tillade med sin studie att depressionsymtom förekommer i dubbelutsträckning hos 
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anhörigvårdare jämfört med patienterna. Deras resultat visade på att ungefär 20% av de cancersjuka 

led av depressionssymtom till den grad att det blev klinisk depression. Makarna till dessa patienter 

låg högre, ungefär 40% av dem låg över gränsen för klinisk depression. När forskarna sedan 

undersökte bakomliggande orsaker till depressionen hos anhörigvårdarna fann de att det fanns flera 

faktorer som påverkade. En av de faktorerna var hur förhållandet var mellan makarna. Om inte 

äktenskapet var tillfredställande för anhörigvårdaren kunde det vara en bidragande orskat till höga 

depressionsvärden. Ytterligare en bakomligande orsak till depression kunde vara hur 

anhörigvårdaren upplevde bördan av att vårda. Östlund et al. (2009) tillade fler bakrundsvariabler 

till den mentala hälsan. De fann ett samband mellan kön och hälsa. Kvinnor stod för den största 

delen av dem som rapporterade försämrad mental hälsa. Däremot fann de inga samband mellan 

mental ohälsa och exempelvis ålder, relation och utbildning. Given et al. (2004) lade till ytterligare 

en intresant faktor. De hade funnit ett samband mellan antalet symtom och anhörigvårdarens 

depressions nivå. Anhörigvårdare till patienter som hade sju eller fler symtom hade oftast en 

depressionsnivå som låg nära till klinisk depression (Given et al. 2004).

Persson, Östlund, Wennman-Larsen, Wengström och Gustavsson (2008) noterade i sin studie att 

anhörigvårdare till lungcancersjuka patienter fick försämrad hälsa under tiden då de vårdade sin 

patient. Anhörigvårdarna fick själva värdera den egna hälsan vid flera tillfällen och jämfört med en 

generell population var deras hälsa klart försämrad. De upplevde också att de inte längre hade 

samma positiva syn på tillvaron samt att deras familj inte längre kunde fungera som tidigare. I 

samma studie beskrevs också anhörigvårdarnas hälsa sex månader efter patientens död. Vid det 

tillfället hade förändringar setts i följande områden; anhörigvårdarna upplevde att deras hälsa hade 

försämrats ytterligare, de kände sig sämre fysiskt och upplevde mer smärta än tidigare. Familjen 

fungerade sämre och det fanns ett missnöje med hur familjen fungerade. 

Matthews, Baker och Spiller (2003) valde i sin studie att jämföra hälsan mellan anhörigvårdaren 

och dennes cancerpatient. Resultatet visade att vårdare och patienter upplevde ungefär samma vad 

gällde förlust av närhet, kontakt med andra och att båda upplevde att de hade mindre tid för 

planerade aktiviteter. Men resultat visade också att hälsan var sämre hos anhörigvårdaren än den var 

hos patienten. Anhörigvårdarna hade högre nivåer av pessimism. Detta upptäcktes genom att de 

hade högre poäng än de cancersjuka när de fick kryssa i poäng på följande påståenden; att saker 

aldrig gick som de ville, om något kunde gå fel så gjorde det det, de väntade sig sällan att något 

skulle bli bra och de förväntade sig nästan aldrig att något skulle gå deras väg. Som orsak till den 

sämre hälsan hos anhörigvårdarna fann Matthews et al. (2003) att yngre ålder och om 
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anhörigvårdaren var man eller kvinna spelade roll. Ohälsosamma beteenden, pessimism och fler 

tillfällen att hjälpa den sjuke var också viktiga faktorer som ökade ohälsan hos anhörigvårdarna.

Soothill et al. (2001) undersökte anhörigvårdare till cancerpatienter (lung, kolon, bröst lymfom) och 

huruvida de hade några psykosociala behov och om några av dessa behov inte var tillfredsställda. 

Studiens resultat visade på att de behov som anhörigvårdare ansåg som mest viktiga var: ärlig 

information, förtroende till vårdpersonalen som de träffade, information om sjukdomsbehandling, 

finkänsla hos vårdpersonal när de lämnar ut information, lätt att nå doktorer och något de också 

ansåg viktigt var att vårdpersonalen skulle ha tid att prata med dem. Majoriteten av deltagarna ansåg 

att de fick dessa behov tillfredsställda. Dock fanns det behov som inte lika många värderade som 

viktiga där man kunde se att flera ansåg att de blev dåligt tillfredsställda. Ett behov som 10% av 

deltagarna ansåg vara viktigt var behovet av att kunna tala om sexlivet. Av de 10% som tyckte det 

var viktigt fann man att 58% ansåg att ingen tillfredsställde det behovet. Ett annat exempel på dåligt 

tillfredsställda behov var: hjälp med att hantera trötthet, hjälp med finansiella frågor och hjälp med 

skuldkänslor.

Anhörigvårdarens emotioner

Familjemedlemmar som blev anhörigvårdardare kände ett ansvar att ge tillbaka all den kärlek och 

omvårdnad som de fått tidigare i livet av de sjuke. De såg det som en möjlighet att visa den sjuke 

hur mycket de brydde sig, men samtidigt var de medvetna om bördan i att vårda. De valde att ta 

hand om den sjuke i hemmet då de menade att atmosfären i hemmet hade en stärkande effekt på den 

sjuke och de menade också att det fanns känslor av att ge och ta när de tog hand sin älskade. Flera 

av dessa upplevde sig så ansträngda att det påverkade deras känslor som de ofta försökte dölja, både 

för släktingar, vänner och vårdpersonal (Brobäck & Berterö, 2003). Soothill et al. (2001) undersökte 

också anhörigvårdarnas känslor och fann att anhörigvårdare ofta upplevde känslor av skuld. 

Liknande resultat har även Brobäck och Berterö (2003) funnit. Skuld noterade var vanligt 

förekommande när anhörigvårdarna kände att de inte räckte till eller kunde vara där för den sjuke.

 De fann också att det saknades hjälp med att hantera de känslorna. Osäkerhet för framtiden var 

också en sak som oroade många anhörigvårdare, detta för att de inte visste vad som skulle hända: 

”I don't know what's going to happen in the future, wheter it's going to get a 

lot worse, or wheter things will happen where it makes things easier for me. I  

don't know because nobody's said. I feel that once this starts where should be 

a programme whereby professional people come in and tell you what's going 
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on as well as the other things. That seems to be the big problem, just fear of  

the unknown.”(Soothill et al. 2001. s.472).

Support från familj, vänner och vårdpersonal nämndes som viktigt när anhörigvårdarna hanterade 

svåra känslor, men studien hade funnit att det fanns ett behov av mer stöd från vårdpersonal. Detta 

var dock också relaterat till att anhörigvårdarna inte visste vart de skulle vända sig för stöd samt 

okunskap om vilka stödformer som fanns att tillgå. Dessutom var de oroliga för att de skulle störa 

vårdpersonalen och bryta fokus från patienten till sig själva:

”I think the carer's questions are different to the person that it is happening to.  

I think your needs are different. I have been told [by health professionalls], 

´We are here for you and you can ring´, but you are still thinking, well, the 

people that they are there to care for really are the patients.”(Soothill et al. 

2001. s.472).

Vissa kunde välja att vända sig till sina nära och kära för emotionellt stöd. Men en del valde att inte 

tala med någon. De upplevde att de var ensamma med bara sin anhöriga och även det kunde leda till 

större utanförskap. Vissa upplevde att deras anhöriga som tidigare varit den de alltid kunnat talat 

med numera inte kunde erbjuda det stöd de behövde. Deras framtid var trots allt något den anhöriga 

inte skulle vara med om, därför upplevde de det svårt att tala om framtiden (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002). Vidare tillade Ryan et al. (2008) att även om inte alla behövde emotionellt stöd, 

upplevde de flesta det som positivt att veta att det fanns. För de som behövde emotionell support 

såg man att de främst uppskattade att ha någon att prata med, någon som lyssnade. Det upplevdes 

som bra att kunna prata med någon utanför familj, vänner och vårdkretsen.

Persson & Sundin (2008) tog upp i sin artikel hur anhörigvårdare upplevde sin nya situation. 

Upplevelser så som skräck var vanligt förekommande när lungcancerdiagnosen hade kommit. Detta 

för att de ställdes inför ett klart hot om en kommande förlust samt skrämmande tankar kring döden. 

Vid tiden för sjukdomsdiagonsen uppstod ett kaos med ohanterbara reaktioner och frågor som inte 

kunde besvaras, de ledde till att många anhörigvårdare kände sig paralyserade. Anhörigvårdarna 

beskrev att de hade fullt upp med tankar som rörde deras anhörige, detta gjorde det svårt att hantera 

vardagliga krav och det blev ännu svårare att hantera de krav som uppstod för stunden. Då infann 

sig en känsla av att vara svag och kraftlös. Dessa känslor var så överväldigande att de tenderade till 

att tränga igenom även vid tillfällen då de inte befann sig i en situation med den sjuke. 
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Anhörigvårdarna kände sig övergivna av omgivningen och tillbaknadragna i sina egna känslor. De 

upplevde sig som de enda som var riktigt involverade i situationen och därför kände de sig utanför. 

De kände att andra människor inte oroade sig för dem och inte visade någon medkänsla för dem när 

de sörjde. Men själva kände de också att de inte längre var öppna mot omgivningen och inte längre 

engagerade sig för att skapa nya kontakter eller upprätthålla de gamla. Sjukdomssituationen lyfte 

också fram känslor av att vara i ett ojämt förhållande där anhörigvårdaren tog en roll som innebar 

att de gav, utan att de förväntade sig något tillbaka. De anhöriga kände sig utnyttjade och 

försvarslösa i sitt förhållande till den sjuke. Detta för att de själva tog på sig rollen att vara 

beskyddande, ansvarstagande och alltid tillgängliga. I situationen som uppstod förnekade de sig 

själv sina egna begär och intressen och om de inte klarade av att kontrolla dessa begär uppstod 

känslor av lidande och för detta klandrade de sig själva. Men inte alla anhörigvårdare upplevde sin 

situation som dessa gjorde. Det fanns de som fann tröst och hopp. Dessa individer kände sig säkra 

på sina egna förmågor av att kunna hantera svårigheter i den pågående situationen. De kände sig 

även säkra för kommande problem. Det som gjorde dessa anhörigvårdare säkrare var att kände tillit 

för relationer med andra och deras förmågor (Persson & Sundin, 2008).

I en artikel av Lobchuk, McClement, McPherson och Cheang (2008) fann forskarna att 

anhörigvårdare bemötte patienten olika om patienten själv hade orsakat sjukdomen genom 

tobaksrökning. Hade patienten aldrig rökt bemöttes denne bättre än om patienten varit rökare. 

Sämst bemötta blev dock de som hade rökt och fortfarande fortsatte med det efter diagnostisering. 

Det visade sig att anhörigvårdare kände mer skuld, ilska, irritation och förargelse över patienter som 

var rökare, än vad de gjorde till patienter som var icke-rökare. Ytterligare ilska tillskrevs de 

patienter som fortfarande rökte. Det som gjorde att anhörigvårdare inte visade upp någon ilska mot 

icke-rökare var att de tyckte att dessa patienter tog ansvar för att kontrollera sin sjukdom. När 

anhörigvårdaren upplevde stolthet och var nöjd med patientens sätt att hantera sin sjukdom fann 

forskarna att dessa anhörigvårdare tyckte sig känna till sin patientens tankar och känslor kring 

sjukdomen och symtomen. Stolthet över patienten var positivt relaterat till en mer öppen 

kommunikation mellan anhörigvårdare och patient om sjukdomen och dess symtom.  

Brobäck & Berterö (2003) tog upp i sin artikel hur anhörigvårdare kände när de blev bemötta 

hemma av professionella vårdgivare. Trots att de var ansvariga för hemsjukvården som var en tung 

börda upplevde flera att ingen frågade hur de mådde. Det var alltid patienten som stod i fokus och 

anhörigvårdarna sågs inte som några som behövde vård: 
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”...It is hard with this disease... even for the relatives, not only for the 

patient... they always ask, how is your wife doing? But, next of kin are always 

supposed to be... just there...”(Brobäck & Berterö, 2003. s.342). 

Flera anhörigvårdare beskrev att de blev tillfråga om hur de mådde, men att de inte vågade tala om 

hur de mådde. De ville inte sätta sina egna behov före patientens:

”...no, there is nobody who has been talking to me, asking how I am doing,... if  

anybody asks about something I only say that everything is OK, you cannot  

say anything else...”(Brobäck & Berterö, 2003. s.342).

Forskarna fann också i sin studie att det var av stor vikt för anhörigvårdarna att lära sig om 

vårdmomenten. Det var en positiv erfarenhet för anhörigvårdarna att få vara en del av vården för 

den älskade. I de fall då de inte var en del av vården kände de sig utanför, ensamma och de kände 

sig som att ingen brydde sig om deras åsikt (Brobäck & Berterö, 2003).

Förutsättningar för anhörigvårdare 

Ryan et al. (2008) sammanställde en rad faktorer de upplevde som bra att ha för en anhörigvårdare. 

Det handlade om att vara organiserad,  vid god hälsa, ha en god ekonomi, bra familjerelationer och 

stöd från dessa, ett arbete där det fanns förståelse för anhörigvårdare, självförsörjande, användning 

av tillgänglig service, att man bad om hjälp när det kändes jobbigt, bra kommunikationsförmåga, att 

vara öppen och ha en vänlig personlighet. De belyste också värdet i att vara realistisk och praktisk i 

sitt sätt till vård och död. Även Brobäck och Berterö (2003) belyser ekonomins värde för 

anhörigvårdaren. Hos dem som upplevde sig själva som anhörigvårdare kunde man se vissa 

återkommande faktorer; att de hade en koordinerande funktion, de gav moraliskt stöd och praktisk 

vård. Deras bekymmer fokuserades till; att de kunde erbjuda den bästa vården, sköta en anställning 

samtidigt som de hade en anhörig att vårda och att klara sig på en reducerad inkomst (Ryan et al. 

2008). 
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Diskussion

Sammanfattning av huvudresultat 

Att vara anhörigvårdare till en lungcancersjuk patient kan vara en intensiv och kort upplevelse men 

också en långdragen och utmattande tid (Brobäck & Berterö, 2003). Olika faktorer spelar in för hur 

anhörigvårdaren upplever sjukdomstiden, det finns dåliga förutsättningar men också goda.

De dåliga förutsättningarna är exempelvis; svårigheter att ge emotionellt stöd och svårigheter att 

kontrollera sitt beteende (Bakas, Lewis, Parsson, 2001). De goda förutsättningarna som finns är 

exempelvis; att vara organiserad, ha bra familjerelationer och att vara vid god hälsa (Ryan et al. 

2008).

Hälsan är ett återkommande ämne som studerats hos anhörigvårdare (Sarna et al. 2006, Given et al. 

2004, Braun et al. 2007, Persson et al. 2008, Östlund et al. 2009, Matthews et al. 2003). Då många 

anhörigvårdare själva är äldre har de ofta en försämrad fysisk hälsa på grund av andra sjukdomar 

som exempelvis hjärtinfarkt. Däremot mår de ofta bättre psykiskt än vad yngre anhörigvårdare gör 

(Sarna et al. 2006). Även Pinquart och Duberstein (2005) har funnit att högre ålder är relaterat till 

mindre depression. Som förklaring har de funnit att högre ålder är relaterat till högre optimism och 

att detta ger lägre nivåer av depression. Depression är vanligt förekommande hos anhörigvårdare 

som vårdar patienter i livet slutskede men depressionsnivån är högre om man vårdar en 

lungcancersjuk patient jämfört med övriga cancersjukdomar (Given et al. 2004).

Braun et al. (2007) jämför hälsan mellan patient och dennes anhörigvårdare. De finner att 20% av 

patienterna lider av depressionssymtom till den grad att det kan klassas som klinisk depression. De 

finner också att 40% av anhörigvårdarna har symtom på klinisk depression. Anhörigvårdarna 

rapporterar att de mådde sämre för att deras förhållande inte längre är tillfredsställande. 

Östlund et al. (2009) gör en liknande undersökning av anhörigvårdarnas mentala hälsa och finner att 

40% visar depressiva symtom, nästan lika många visar symtom på utbrändhet och 47% mår sämre 

känslomässigt. Men något som de ytterliggare tillägger är att kvinnor mår sämre än övriga 

anhörigvårdare. 

Anhörigvårdare beskriver att de upplever sin nya roll som ansträngande, det är jobbigt både, fysiskt, 

psykiskt, socialt och finansiellt. Dessutom upplever de att det är svårt att fungera både som partner 

och vårdare för det blir en sådan stor skillnad på dagliga rutiner (Brobäck & Berterö, 2003). De nya 

dagliga rutinerna kan bestå av att sköta ekonomi, vilket kräver en viss lärotid, men också till att vara 

ansvarig för skötseln av hemmet (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Allt det nya gör också att 
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det krävs mer tid än innan. Bakas et al. (2001) finner att anhörigvårdare beskriver emotionellt stöd, 

transport av patient och övervakning av symtom som mest tidskrävande. Given et al. (2004) bidrar 

med resultat som visar att desto fler symtom patienten upplever desto mer tidskrävande blir det för 

anhörigvårdarna. Persson & Sundin (2008) finner att några anhörigvårdare upplever sin nya 

situation som en slags symbios med patienten. De finner dock att anhörigvårdarna mår sämre 

känslomässigt.

Många känslor uppstår i anhörigvårdarens situation. Flera blir erbjudna stöd från olika håll men 

många väljer ändå att inte ta emot stödet (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002. Ryan et al. 2008). 

Däremot uppskattar de att veta att det finns stöd att tillgå (Ryan et al. 2008). Flera anhörigvårdare 

upplever skräck i sin nya roll då de ska vara beskyddare, ansvarstagare och alltid tillgängliga 

(Persson & Sundin, 2008). Trots att det finns så många känslor hos anhörigvårdarna väljer de alltför 

ofta att sätta sig själva i sista rummet och låter sjukvården fokusera på patienten i första hand 

(Brobäck & Berterö, 2003).

Resultatdiskussion

Många anhörigvårdare som tar hand om lungcancer patienter löper stor risk för depressionssymtom.

Detta tycks ha flera orsaker; det kan vara att det skett en förändring i familjen då de numera vårdar 

en make/maka istället för att leva i ett äktenskap med densamme (Brobäck & Berterö, 2003), det 

kan också vara för att de känner oro och stress då de måste hinna med mycket mer än tidigare. Detta 

upplevs speciellt hos anhörigvårdare som är vuxna barn till patienten de vårdar, då de kan uppleva 

en stor skillnad i sitt daliga liv. Helt plötsligt måste de infinna sig hos sina föräldrar och vårda en av 

dessa. Kanske lägga ner avsevärt mycket mer tid än tidigare med vård och transporter (Bakas et al, 

2001). Även Given et al. (2004) uppmärksammar att anhörigvårdare upplever skillnad i hur mycket 

tid de lägger ner på sin patient och vilken effekt det får på deras övriga rutiner. Makar upplever ofta 

inte så stor skillnad medan vuxna barn gör det. Författarna tror att den stora skillnad i hur makar 

respektive vuxna barn upplever situationen, av att vara anhörigvårdare, har att göra med att makar 

redan finns på plats i hemmet och i den sjukes liv medan ett vuxet barn kan vara utflyget från 

hemmet sedan länge och kan ha bildat en egen familj där denne ska fungera som en mamma/pappa, 

make/maka. I det läget tror författarna att det kan vara svårt att få alla relationer att fungera. 

Brobäck och Berterö (2003) lägger till ytterligare en dimension till detta då de funnit att 

anhörigvårdare som tar hand om en patient och samtidigt förväntas sköta en anställning upplever 

stor oro och i vissa fall kände de sig i upplösningstillstånd när de var på fel plats vid fel tillfälle.

Detta anser författarna vara en ny dimension till problemet då anhörigvårdaren, som är ett vuxet 
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barn och kanske har en egen familj där den har en central roll, kanske redan har fullt upp med 

familjen, arbetet och nu måste hjälpa en sjuk förälder.

Given et al. (2004) beskriver också att anhörigvårdare till lungcancerpatienter är mer utsatta för 

depressionssymtom än anhörigvårdare vid andra cancersjukdomar. Författarna anser att det kan vara 

orsakat av att lungcancerdiagnosen har större slagkraft på anhörigvårdarna än övriga 

cancerdiagnoser. Detta för att lungcancer har en dålig prognos och väldigt lite överlevnadstid efter 

diagnostisering i jämförelse med övriga cancersjukdomar. Anhörigvårdaren måste då inte bara vårda 

den sjuke utan även stå ut med tankar på en framtid utan denne.

Någonting intressant som iaktagits vid undersökningar av anhörigvårdares mentala hälsa är att 

kvinnligt kön anses vara en bidragande orsak till depressionsnivån. Given et al. (2004) har funnit att 

kvinnor är mer depressiva än män. Liknande resultat har Matthews et al. (2003) uppmärksammat. 

De tillägger dock att yngre ålder också är en bidragande orsak till depressionsnivån. Även Östlund 

et al. (2008) har undersökt den mentala hälsan hos anhörigvårdare och noterat att 29% av kvinnorna 

i undersökningen klassifierades i en grupp som hade höga nivåer av depression, utbrändhet och 

mådde sämre känslomässigt. Detta kan jämföras med 4% av männen i undersökningen som också 

tillhörde den gruppen. Pinquart och Duberstein (2005) har också funnit samband mellan kön och 

depressionssymtom. I detta fall att kvinnor har fler depressionssymtom. Författarna tycker detta är 

intressant i förhållande till att Wennman-Larsen et al. (2007) som tar upp att kvinnor rapporterar 

patientens symtom som  högre än patienten gör själv. De har lyckats påvisa en oenighet i hur manlig 

patient och kvinnlig anhörigvårdare värderar sjukdomssymtom. Författarna tänker sig ett samband 

mellan kvinnors förmåga att värdera sjukdomssymtom högt och sin egen depressionsnivå. Detta 

stöds av Given et al. (2004) som har funnit ett samband mellan antalet sjukdomssymtom och 

depressionsnivån hos anhörigvårdaren. 

Emotionellt stöd är något som flera anhörigvårdare belyst, ofta beskriver de att de inte behöver 

något, men detta är inte alltid sant, Brobäck och Berterö (2003) intervjuade anhörigvårdare och fick 

svaret att de inte ville sätta sina egna behov före patientens, inte ens när de blev tillfrågade av 

vårdpersonal om hur de mådde. Wennman-Larsen och Tishelman (2002) lyfter också fram att 

anhörigvårdare känner att det finns stöd att tillgå men ändå väljer att inte söka något. Ryan et al 

(2008) har fått liknande resultat men där noterar de att anhörigvårdarna upplever det som skönt att 

veta att det finns stöd tillgängligt. Det som de uppskattar är att ha någon att prata med, någon som 

lyssnar och gärna någon som inte är involverad i familjen eller vården. Wennman-Larsen och 

Tishelman (2002) fick svar från sina studiedeltagare att de kände sig ensamma och utanför när de 
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inte tog emot stöd. De upplevde nämligen också att de inte längre fick stöd ifrån deras tidigare 

partner/släkting, numera patient. Det stödet de själva behövde var stöd för framtiden och hur deras 

liv skulle bli. Författarna anser att det kan vara svårt att ta till sig stöd när man befinner sig i en 

sådan svår situation. Man vill spendera all tid med den sjuke, att ta vara på den tid som finns kvar 

och kanske värderar den tiden högre än samtal med någon annan. Författarna tror dock att det inte 

enbart är av godo, då den sjuke inte alla gånger kan erbjuda stöd för framtiden. Därför tror 

författarna att det kan vara bra att ta till vara på det stöd som erbjuds för att kunna hantera sin 

nuvarande situation så bra som möjligt. Men också ha någon att kunna tala om framtiden med, en 

framtid som kanske upplevs som ensam och skrämmande utan sin partner/förälder.

Familjemedlemmar som blev anhörigvårdardare kände ett ansvar att ge tillbaka all den kärlek och 

omvårdnad som de fått tidigare i livet av de sjuke (Brobäck & Berterö, 2003). Här tänker sig 

författarna att det är svårt som nära släkting, till en lungcancersjuk person, att säga nej när de ställs 

inför valet att bli anhörigvårdare eller inte. I många fall är det nog en självklarhet att ta på sig den 

rollen. Författarna diskuterar kring vilka som blir anhörigvårdare, de tänker sig att i en stor familj 

med vuxna barn, där en förälder blir sjuk och behöver en anhörigvårdare, kommer den närmaste 

personen till den sjuke att ta på sig det största ansvaret som anhörigvårdare. Kanske spelar det ingen 

roll om anhörigvårdaren är bra på vårdmoment eller inte, det viktiga kanske är i att vara där för 

patienten och bry sig om denne. Författarna anser att det är viktigt att personer som blir 

anhörigvårdare också kan ta ett ansvar för sig själva och sina egna behov, att söka tröst och stöd när 

sitationen kräver det.

Metoddiskussion

Författarna tycker att det funnits ett bra utbud med litteratur som haft relevans för studiens syfte och 

endast tre granskade artiklar har uteslutits ur studien då de inte svarade mot syftet. För att få en bra 

litteraturstudie fanns vissa kriterier att följa; klart formulerade frågeställningar, tydligt beskrivna 

kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar samt att studierna var kvalitetsbedömda och 

att svaga studier uteslutits (Forsberg & Wengström, 2003). Inklusionskriterierna har varit relevanta 

för att nå artiklar med relevans för studiens syfte.Artiklarna som författarna valde blev granskade 

utifrån granskningsmallar tillhandahållna av Högskolan Dalarna, se bilaga 2 och 3. Författarna 

tycker att granskningsmallarna har varit till stor hjälp vid granskning av artiklarna och författarna 

anser att granskningmallarna har hjälpt till att nå artiklar med hög kvalitet. Författarna anser att vid 

användning av granskningmallarna kan även andra personer nå samma resultat på artiklarna.

En svaghet i studien är att samtliga artiklar är ifrån västvärlden och endast ifrån etablera I-länder. 
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Författarna tror att ett annat resultat kan nås vid användandet av artiklar som behandlar ämnet från 

U-länder där det kan vara svårare att vara anhörigvårdare.

Ännu en svaghet i studien är att samtliga inkluderade artiklar är skrivna på engelska, som inte är 

författarnas modersmål. Trots att ordbok (Engelsk-svenska/Svensk-engelska ordboken) använts 

finns risk för feltolkningar och felöversättningar.

Slutsats/Konklusion
Den som bli anhörigvårdare utsätter sig för en mängd olika upplevelser, skräck, oro och depression 

är några av dessa. Många anhörigvårdare upplever att deras hälsa försämras och nästa alla känner 

att deras liv förändras med skillnader i vardagliga rutiner, förändringar i relationen till den sjuke, 

övriga sociala relationer och praktiska samt finansiella problem kan uppstå. Dessutom upplevs oro 

för framtiden där döden ses som det ultimata hotet.

Förslag till vidare forskning
Författarna tycker att forskning bör ske på området kring genusfrågan i anhörigvården.

Varför mår kvinnliga anhörigvårdare sämre än deras manliga motsvarighet? Alternativt varför finns 

det en skillnad mellan hur manliga respektive kvinnliga anhörigvårdare mår?
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Bilaga 1 GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING

Kvantitativa studier

Fråga Ja Nej
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?
2. Återger abstraktet studiens innehåll?
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?
4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5. Är studiens syfte tydligt formulerat?
6. Är 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

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008)

29



Bilaga 2 GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier

Fråga Ja Nej
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?
2 Återger abstraktet studiens innehåll?
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik?
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?
7 Är designen relevant utifrån syftet?
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?
9 Är inklusionskriterierna relevanta?
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?
11 Är exklusionskriterierna relevanta?
12 Är urvalsmetoden beskriven?
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler?
15 Anges var studien genomfördes?
16 Anges när studien genomfördes?
17 Anges vald datainsamlingsmetod?
18 Är data systematiskt insamlade?
19 Presenteras hur data analyserats?
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?
21 Besvaras studiens syfte?
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?

Summa
Maxpoäng: 25

Erhållen poäng: ??

Kvalitet: låg medel hög

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008)
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Bilaga 3 Artiklar 

Författare
Titel
Årtal

Metod/
design

Syfte Urval Resultat Kvalitet

Bakas T, Lewis 
R, Parsons J.
Caregiving 
tasks among 
family 
caregivers of  
patients with 
lung cancer 
1999

Kvalitativ To describe family 
caregivers' 
perceptions of time 
spent and difficulty 
experienced with 
performing specific 
caregiving tasks for 
patients with lung 
cancer. To compare 
adult child and 
spousal caregivers in 
relation to time and 
difficulty of tasks.

N= 78 
anhörig-
vårdare
(62 
makar 
och 16 
vuxna 
barn).

Det som var mest 
tidskrävande både för 
vuxna barn och makar var 
känslomässigt stöd, 
transport och övervaka 
symtom. Det svåraste var 
känslomässigt stöd, 
kontrollera sitt beteende, 
övervaka symtom och ta 
hand om hushållet.

Hög

Braun M, 
Mikulincer M,
Rydall A,
Walsh A, 
Rodin G.
Hidden 
morbidity in  
cancer: spouse 
caregivers
2006

Kvantitativ This study assesses 
psychological 
distress among 
advanced cancer 
patients and their 
spouse caregivers, 
while examining the 
relative contribution 
of caregiving burden 
and relational 
variables 
(attachment 
orientation and 
martital satisfaction) 
to depressive 
symtoms in the 
spouse caregivers. 

N= 101 
patienter 
och deras 
make/
maka.

38,9 % av 
anhörigvårdarna visade 
symtom på depression 
medan endast 23 % av 
patienterna visade någon 
symtom på depression. 
Fynd för att  subjektiv 
vårdgivarbörda, nervös 
vårdgivare, undvikande 
vårdgivare och om 
vårdgivaren var nöjd med 
äktenskapet var faktorer 
som påverkade 
depressionsnivån.  

Hög

Brobäck G, 
Berterö C.
How next of kin 
experience 
palliative care 
of relatives at  
home
2003

Kvalitativ The purpose of this 
study is to explore 
the meaning of 
palliative care in the 
home as experienced 
by the next of kin.

N= 6 
(tre 
makor, 
två 
makar 
och en 
dotter till 
cancer- 
sjuka 
patienter)

De hittade fem teman; 
anpassning, medvetenhet, 
att ses som en person, 
emotionell effekt och 
känsla av osäkerhet. 
Forskarna fann att 
otillräcklighet var ett 
fenomen som återkom 
inom alla teman.

Hög

Given B, Wyatt 
G, Given C, 
Sherwood P, 

Kvalitativ To examine the 
patient and family 
caregiver variables 

N= 152 
anhörig
vårdare 

Forskarna fann att 
anhörigvårdare i åldrarna 
45-54 hade högst 

Hög
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Gift A, 
DeVoss D, 
Rahbar M.
Burden and 
depression 
among 
caregivers of  
patients with 
cancer at the 
end of life
2003

that predicted 
caregiver burden 
and depression for 
family caregivers of 
patients with cancer 
at the end of life.

till 
patienter 
som dog 
under 
studiens 
gång. 
(70% 
lung
cancer)

depressionsnivå, 35-44 
upplevde mest 
övergivenhet. Fynd visade 
att vuxna barn med 
anställning som vårdade 
en förälder hade höga 
nivåer av depression. 
Anhörigvårdare till 
patienter med många 
symtom rapporterade 
större störning i dagliga 
rutiner.  

Lobchuk M, 
McClement S,
McPherson C, 
Cheang M. 
Does blaming 
the patient with 
lung cancer 
affect the 
helping 
behavior of  
primary  
caregivers?
2007

Kvantitativ To examine whether 
primary caregivers´ 
helping behaviors 
are predicted by 
their illness 
attribution reactions 
as proposed in 
Weiner´s model.

N= 100 
dyader av 
patienter 
med 
lungcanc
er och 
deras 
anhörig
vårdare.

Resultat visade ett 
samband mellan patienters 
sätt att kontrollera sin 
sjukdom och 
anhörigvårdarnas 
reaktioner av ilska och 
stolthet och vårdbeteende. 

Hög

Matthews B.A, 
Baker F, 
Spillers R.L.
Family 
caregivers and 
indicators of  
cancer-related 
distress
2003

Kvantitativ To examine factors 
that may contribute 
to caregiver distress 
in the hope of 
reducing 
psychological 
disturbance and 
thereby promote the 
QOL goals of 
survivors and family 
caregivers who 
experience cancer 
together.

N= 135 
dyader av 
patienter 
med 
cancer 
och deras 
anhörig
vårdare.

Forskarna fann att förlust 
av närhet, planerade 
aktiviteter och kontakt 
med andra individer var 
de viktigaste faktorerna 
som påverkade 
anhörigvårdarens 
utmattning. Kvinnligt kön, 
flera patientbehov och 
pessimistiska 
förväntningar var också 
påverkande faktorer. 

Hög

Persson C, 
Sundin K.
Being in the 
situation of a  
significant  
other to a 
person with  
inoperable lung 
cancer.
2008

Kvalitativ To illuminate the 
meanings of 
significant others´ 
lived experience of 
their situation 6 
months after a 
family member had 
been diagnosed with 
inoperable lung 
cancer.

N= 12 
anhöriga 
som var 
involvera
de i 
sjukdome
n till den 
grad att 
deras liv 
påverkad
es.

Forskarns fann fyra 
teman; känsla av vilsenhet 
i livet, att vara i ett 
förändrat förhållande, att 
vara i en kamp och att 
känna sig säker.

Hög
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Persson C, 
Östlund U,
Wennman- 
Larsen A, 
Wengström Y,
Gustavsson P.
Health-related 
quality of life in 
significant  
others of  
patients dying 
from lung 
cancer 
2008

Kvantitativ To compare 
HRQOL in 
significant others of 
patients dying from 
lung cancer with that 
of a general 
population, in the 
begining of the 
disease trajectory 
and after the 
patient's death. 
Further, to explore 
the course of 
HRQOL from 
diagnosis, at a time 
point close to the 
patient's death, and 
six months after the 
patient's death.

N= 74 
anhörig
vårdare 
till 
lungcanc
er 
patienter 
som dog 
under 
studiens 
gång. 

I jämförelsen fann 
forskarna att 
anhörigvårdarna 
rapporterade sämre hälso-
relaterad livskvalitet än 
den generella 
populationen.

Medel

Pinquart M,
Duberstein P.
Optimism,  
pessimism, and 
depressive  
symtoms in  
spouses of lung 
cancer patients
2003

Kvalitativ To research effects 
of optimism and 
pessimism in 
caregivers.

N= 138 
lung 
cancer 
patienter 
och deras 
makar.

Mindre optimism och mer 
pessimism hos anhöriga 
resulterade i mer 
depression.. Högre ålder 
var relaterat till mer 
optimism medans lägre 
utbildningsnivå var 
relaterat till mer 
pessimism.

Hög

Ryan PJ,
Howell W,
Jones J,
Hardy EJ.
Lung cancer,  
caring for the 
caregivers. A 
qualitative 
study of  
providing pro-
active social  
support  
targeted to the 
carers of  
patients with 
lung cancer.
2008

Kvalitativ (1).Wheter the 
Macmillian Carers 
Project aims were 
achieved; (2). the 
views of carers 
compared to 
professionals; (3). 
opportunities and 
barriers encountered 
in recieving and 
providing service; 
and (4). wheter the 
serviced improved 
the quality of life for 
the carer.

N= 81 
anhörigv
årdare till 
lung 
cancer 
patienter.

Anhörigvårdarna lyfte att 
MCP gav emotionellt 
stöd, mer tid, praktisk 
hjälp, finansiella råd, 
information och back-up 
för en myriad av problem.

Medel

Sarna L,
Cooley M,
Brown J,
Williams R,

Kvantitativ To describe and 
compare the quality 
of life (QOL) and 
health status of 

N= 51 
dyader av 
kvinnor 
med lung 

Livskvaliteten emellan 
den sjuka och 
familjemedlemmen var 
inte relaterat.  Lägre 

Medel
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Chernecky C,
Padilla G,
Danao L.
Quality of life  
and health 
status of dyads 
of women with 
lung cancer 
and family 
members.
2004.

dyads of women 
with lung cancer and 
their family 
members and to 
explore the 
correalates of family 
members' QOL.

cancer 
och deras 
familje-
medlem
mar.

livskvalitet för 
familjemedlemmen var 
relaterat till högre ålder, 
sjukdom, lägre 
utbildningsnivå och 
alkoholkonsumering. 
Sämre emotionell 
livskvalitet var relaterat 
till yngre ålder, depressivt 
humör, och att inte vara 
make/maka till patienten.
Forskarna fann också att 
avsevärt fler 
familjemedlemmar 
fortsatte röka efter att 
deras familjemedlem 
drabbat av lung cancer.

Soothill K,
Morris S,
Harman J,
Francis B,
Thomas C,
McIllmurray 
M.
Informal carers  
of cancer 
patients: what  
are their  
unmest  
psychosocial  
needs?
2001.

Kvalitativ
och 
Kvantitativ

While the need of 
the carers of cancer 
patients are 
increasingly being 
recognised in 
healthcare policy 
documents, there is 
relatively little 
published literature 
on these needs.

N= 32 
anhörig
vårdare.

Forskarna fann att 43% av 
anhörigvårdarna beskrev 
behov de ansåg inte var 
tillfredsställda. De 
anhörigvårdare som hade 
dessa behov tenderade till 
att vara vårdare som inte 
var gifta med patienten, 
hade fler att vårda och inte 
brukade be vänner om 
hjälp. Många av dem led 
också själva av sämre 
hälsa eller vårdade en 
patient i ett palliativt 
slutskede.

Medel
Medel

Wennman-
Larsen A,
Tishelman C.
Advanced home 
care for cancer 
patients at the 
end of life: a 
qualitative 
study of hopes 
and 
expectations of  
family 
caregivers.
2001.

Kvalitativ To explore how 
family caregivers 
reason about their 
expectation of 
providing end-of-life 
care at home for 
relatives with 
cancer, enrolled in 
advanced palliative 
home care units.

N= 11 
anhörig
vårdare.

Forskarna fann två olika 
teman. Roll övergång till 
att bli en anhörigvårdare 
och övergång till en ny 
livssituation för 
anhörigvårdaren. 
Anhörigvårdarna lyfte att 
de hade många frågor 
kring sin sitation, speciellt 
angående frågor som 
rörde tiden direkt efter 
patientens bortgång.

Hög

Wennman-
Larsen A, 
Tishelman C,

Kvantitativ The aim of the 
study; to evaluate 
the level of 

N= 52 
lung
cancer 

Resultatet av studien visar 
att överenstämmelsen 
mellan patient och anhörig 

Medel
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Wengström Y,
Gustavsson P.
Factors  
influencing 
agreement in  
symtom ratings  
by lung cancer 
patients and 
their significant  
others.
2006.

agreement between 
patients and their 
significant others 
and to determine 
factors influencing 
agreement between 
patients and their 
significant others.

patienter
och
N= 54 
nära 
anhöriga.

är god men att nära 
anhöriga tenderar till att 
beskriva symtom högre än 
var de är och att patienten 
mår sämre än hur denne 
själv beskriver.

Östlund U,
Wennman-
Larsen A,
Persson C,
Gustavsson P,
Wengström Y.
Mental health 
in significant  
others of  
patients dying 
from lung 
cancer.
2007.

Kvantitativ To explore the 
occurance of 
symtoms of strain 
with regard to 
depression, 
exhaustion and 
emotional well-
being in significant 
others of patients 
dying from lung 
cancer.

N= 84 
anhöriga 
till 
döende 
lung 
cancer 
patienter.

Ungefär 40% av de nära 
anhöriga rapporterade 
symtom av påfrestning för 
varje av de tre möjliga 
utgångarna; depression, 
utmattning och negativt 
påverkat emotionellt 
välmående.

Hög
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