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SAMMANFATTNING Föreliggande systematiska litteraturstudies syfte var att 

beskriva anhörigas upplevelser och deras omvårdnadsbehov då en familjemedlem 

vårdades palliativt i hemmet, för att skapa en förståelse för vad sjuksköterskan kan bidra 

med. Sökord som valdes var palliative AND relative* AND home för insamling av 

vetenskapliga artiklar via fulltextdatabasen Electronic Library Information Navigator 

(ELIN) och databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). En 

systematisk kvalitetsgranskning gjordes på 15 vetenskapliga artiklar enligt modifierade 

kvalitetsgranskningsmallar efter förlagor av Forsberg och Wengström (2003) och 

Willman et al. (2006) och på basen av kvalitetsresultatet evidensgraderades de 

anhörigas till familjemedlem i det palliativa skedets omvårdnadsbehov. Tre 

omvårdnadsbehov som vilade på starkt vetenskapligt underlag framkom: att få 

professionellt stöd, att få avlastning som anhörig eller anhörigvårdare till en 

familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet och att få information och undervisning 

om familjemedlemmens situation. Vidare framkom ett omvårdnadsbehov som vilade på 

måttligt vetenskapligt underlag: att få dela sina upplevelser med andra anhöriga i 

liknande situation. Resultatet diskuterades utifrån Joyce Travelbees teori om empati 

eller förmågan att sätta sig in i den andres psykologiska tillstånd och sympati det vill 

säga förmågan att förmedla till patienten att han/hon inte är ensam i sin tunga situation. 

Med hjälp av föreliggande studies resultat kan sjuksköterskan få en bättre bild av sina 

omvårdnadsuppgifter och kan förankra sina insikter teoretiskt i Travelbees 

tankekonstruktion.   

 

Nyckelord: Palliativ vård, Travelbee, Upplevelser, Systematisk litteraturstudie 

Keywords: Experiences, Palliative care, Travelbee, Systematic Literature Study 
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1 INLEDNING 

Genom alla sekler, i alla religioner och i alla kulturer har människan tagit hand om sina döende och 

döda (Fridegren & Lyckander 2001). Det finns vissa skillnader i hur människan tagit hand om sina 

döende och det har sett olika ut genom tiderna och ser fortfarande olika ut. Skillnaderna består av att i 

vissa kulturer och religioner har hela släkten varit samlade kring dödsbädden och varit delaktiga i 

vården av den döende och i andra kulturer och religioner har man låtit den döende varit i fred och 

ensam. Detta ser fortfarande olika ut. En sjuksköterska vid namn Cicely Saunders jobbade på 1950-

talet på ett hospice som byggdes i början av 1900-talet i East End i London. Cicely Saunders utbildade 

sig sedan till läkare för att i slutet av 1960-talet bilda det första moderna hospicet för cancerpatienter. 

Detta hospice fick namnet S:t Christopher´s hospice och startade år 1967.  Där med grundade Cicely 

Saunders den moderna hospicefilosofin som utgör grunden för dagens palliativa vård, det vill säga den 

vård som ska vara lindrande för svårt sjuka och döende individer  (Fridegren & Lyckander 2001). 

Sverige har en lång tradition av palliativ vård i hemmet och redan år 1962 startades Linköpings 

geriatriska vårdavdelning hemsjukvård. Det första dygnet-runt-bemannade hemsjukvårdsteamet som 

var ansluten till Motalas lasarett bildades först 14 år senare, 1976, av professorn Barbro Beck-Friis. 

”Motala-modellen” ligger till grund för utvecklingen av den avancerade hemsjukvården i Sverige men 

även på flera håll utanför våra gränser. Under andra hälften av 1900-talet tog sjukvården hand om 

dödsfallen och 90 % av dödsfallen skedde på sjukhus. Döden gömdes undan och skyddades från alla 

utanför sjukhuset gränser. Detta har gjort att människan har glömt döden under större delen av 1900-

talet. När sjukvården av äldre tilldelades varje kommun omkring år 1992 minskade andelen dödsfall på 

sjukhus till ca 40 % (Fridegren & Lyckander 2001). Varje år dör mer än 90 000 individer och år 2001 

beräknas ca 30 % av dödsfallen ske på särskilda boenden och ca 20 % ske i det egna hemmet och 40 % 

inom akutsjukvården (Beck-Friis & Strang 2005). 

 

1.1 Palliativ vård 

Många döende familjemedlemmars sista önskan är att få dö i det egna hemmet. Anledningar till detta 

val är många dels på grund av att hemmiljön är välkänd och att hemmet är en stor trygghet, men också 

för att få lugn och ro (Wilhelmsson 2001). Palliativ vård präglas av en vilja att lyssna till den svårt 

sjukes synpunkter och önskemål och att ta dessa på största allvar. Palliativ vård handlar om att visa 

respekt. I samband med omvårdnadsinsatser och behandlingar som ges ska man inom den palliativa 

vården alltid väga nyttan av de man gör mot den eventuella skadan eller de obehag som denna 

behandling eller omvårdnadsinsats kan tänkas orsaka för den döende individen (Widell 2003). 
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1.2 Anhöriga 

Runt varje patient som vårdas palliativt i hemmet finns anhöriga och sjukvårdare som påverkas av 

familjemedlemmens situation. Den palliativa vården riktar sig därför även till de anhöriga. Vårdar men 

den anhörige hjälper man också den svårt sjuke familjemedlemmen. Alla individer, både anhöriga och 

sjukvårdare har olika upplevelser av palliativ vård i hemmet (Fridegren & Lyckander 2007). Vid 

palliativ vård i hemmet drabbas den anhöriga av såväl psykiska som fysiska symtom enligt  Poot, Abu-

Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och Widdershoven (2003). Anhöriga är viktiga i den palliativa 

vården av en sjuk familjemedlem, speciellt i slutet av vården då den sjuke oftast är trött och inte orkar 

eller kan ge adekvat information. Då vänder sig den professionella vårdaren till de anhöriga som då 

besitter värdefull information om hur den sjuke mår. Detta för att den professionella vårdaren ska 

kunna erbjuda så bra vård som möjligt (Beck-Friis & Strang 2005). 

 

1.3 Definitioner 

Palliativ vård: Det latinska ordet pallium är föregångare till ordet palliativ. Ordet pallium översätts 

som mantel eller kappa och menar att man skyddar och håller om någon. De centrala begreppen inom 

den palliativa vården är att den är lindrande och stödjande samt att vården är riktad till svårt sjuka som 

kan tillfriskna och till individer som vårdas i livets slutskede. 

WHO:s mål och definition av palliativ vård kommer från år 1990 och är: 

 

Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för 

patienten och dennes familj. Palliativ vård inbegriper en livssyn som bejakar livet och 

betraktar döendet som en normal process. Palliativ vård innebär att tonvikt läggs på att 

lindra smärta och andra besvärande symtom. 

Palliativ vård innebär att såväl fysiska, psykologiska som existentiella aspekter förenas till 

en helhet i vården. Den palliativa vården måste kunna erbjuda ett system av stödåtgärder 

för att hjälpa patienten att leva ett så aktivt liv som möjligt till livets slut och ett stödsystem 

för att hjälpa familjen att orka med situationen under patientens sjukdom och under 

sorgearbetet 

(Widell 2003, s. 12). 

 

Kännetecken för palliativ vård är att vården inriktar sig till att vårda en individ som håller på att avlida 

i stället för att behandla en sjukdom eller sjukdomsspecifika symtom. Hela människan syns i den 

palliativ vård där man ser den sjukes symtom och problem i alla dimensioner såsom; sociala, 

existentiella, andliga men även fysiska och psykiska symtom. Den palliativa vården ser även behoven 

hos den palliativt vårdade familjemedlemmens anhöriga och vården riktar sig till att ge både den sjuke 

familjemedlemmen och de anhöriga realistiska hopp och förväntningar på framtiden (Widell 2003). 
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Anhöriga: En förutsättning för att den palliativa vården i hemmet ska fungera och för att den döende 

familjemedlemmens vilja att vistas sista tiden i det egna hemmet ska kunna uppfyllas, behövs närvaron 

av en anhörig (Beck-Friis & Strang 2005). Det finns ingen klar definition på vilka de anhöriga 

egentligen är, Beck-Friis & Strang (2005) menar att anhöriga kan vara den närmaste familjen men 

även vänner. Lindencrona (2003) definierar anhöriga som maka/make, barn med deras 

familjemedlemmar och säger att resterande personer som står den svårt sjuke individen nära definieras 

som närstående. I föreliggande systematiska litteraturstudie definieras anhöriga som make/maka, barn 

med deras familjemedlemmar utifrån Lindencronas (2005) definition.  

Hemmet: Definitionen av begreppet hem är inte lika för alla individer. Några menar att det endast är 

den egna bostaden, det ordinära boendet, som definierar hemmet medan andra ser det som självklart att 

innefatta det särskilda boendet (kollektiva boendeformen) som är en ersättning för det ordinära 

boendet. De kollektiva boendeformerna bygger på att efterlika hemmiljön i ett eget boende i möjligaste 

mån. De särskilda boendena är bland annat gruppboenden, ålderdomshem och servicehus 

(Lindencrona 2003). I föreliggande studie definieras hem som den egna bostaden, det ordinära 

boendet. 

 

1.4 Omvårdnadsteoretisk anknytning 

För denna systematiska litteraturstudie ligger Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i 

omvårdnaden som omvårdnadsteoretisk anknytning. De viktigaste begreppen i Travelbees teori är; 

människan som individ, mening, lidande, mänskliga relationer och kommunikation. När Travelbee 

pratar om lidande menar hon att eftersom varje människa är unik, kommer varje upplevelse av lidande 

hos dessa individer vara olik den andra individens upplevelse. Målet med omvårdnaden när Travelbee 

pratar om lidande är att hjälpa individerna att uthärda och bemästra detta lidande och finna en mening i 

sina upplevelser vilket kan vara meningsfullt och vara en möjlighet till självutveckling (Kirkevold 

2000).  Som utgångspunkt menar Travelbee att människan är en unik och oersättlig individ – en 

varelse som bara existerar en enda gång i denna värld. Individen är lik, men också olik varje annan 

person som någon gång har levat eller kommer att leva. Travelbee förkastar begreppen patient och 

sjuksköterska då hon anser de som generaliserande definitioner som bara framhäver de drag som är 

gemensamma. Travelbee tar avstånd från en generaliserande människosyn. Travelbee menar att det 

viktigaste syftet med omvårdnad är att etablera mellanmänskliga relationer. Denna relation består av 

erfarenheter mellan en sjuksköterska och en individ som är i behov av sjuksköterskans tjänster, 

relationens viktigaste kännetecken är att individen, familjens eller samhällets omvårdnadsbehov 
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tillgodoses. För att uppnå denna mellanmänskliga relation måste man genomgå flera interaktionsfaser 

och Joyce Travelbee identifierar 5 faser:  

1. Det första mötet, bygger på att de olika individerna har olika förväntningar och uppfattningar om 

varandra. Där det grundläggande är att de olika parterna får en känsla av varandras personligheter via 

observationer, intryck och bedömningar. 

2. Framväxt av identiteter, där sjuksköterskans uppgift är att bryta sig ur det kategoriska tänkandet 

och se den unika individen. Patientens och sjuksköterskans personligheter kommer fram som individer 

istället för roller. 

3. Empati, består av en förmåga att gå in i eller förstå en annans individs psykologiska tillstånd i ett 

visst ögonblick. Individen och sjuksköterskan förstår den andras tankar och känslor, men är på samma 

gång en självständig individ. 

4. Sympati, det är här som sjuksköterskan kan förmedla till individen att han/hon inte är ensam i 

denna situation som individen befinner sig i. Detta är ett sätt att kunna lätta på individens börda. 

5. Ömsesidig förståelse och kontakt är den sista fasen som sjuksköterskan och den behövande 

individen kan dela sina innersta tankar och få en ömsesidig kontakt med varandra. 

Travelbee lyfter fram att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap där man 

förmedlar tankar och känslor. Denna kommunikation är både verbal och icke-verbal. 

Kommunikationens syfte är att lära känna personen, utforska och tillgodose dennes behov. 

Kommunikationen gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera en mellanmänsklig relation till 

individen och därmed uppnå målet för omvårdnaden (Kirkevold 2000) och (Kristofferssen, Nortvedt & 

Skaug 2006). 

Den omvårdnadsteoretiska anknytningen till Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga aspekter i 

omvårdnaden görs med anledning av att Travelbee menar att kommunikation är sjuksköterskans 

viktigaste redskap och där igenom knyter teorin an till förefintliga systematiska litteraturstudie genom 

att det framkommit i artiklarna att anhörigas omvårdnadsbehov bygger på kommunikation. Det 

professionella stödet, information och undervisning om familjemedlemmens situation och att få dela 

sina upplevelser med andra anhöriga i liknande situation (BILAGA V) bygger på kommunikation. 

Denna teori knyter även an till förhandenvarande systematiska litteraturstudie eftersom denna studie 

fokuserar på artiklar som forskat om den enskilda individens upplevelser och dennes 

omvårdnadsbehov då en svårt sjuk familjemedlem vårdas palliativt i hemmet. Joyce Travelbees 

definition om empati och sympati knyter även an till existerande systematiska litteraturstudie. Empati i 

föreliggande studie är sjuksköterskans förmåga att förstå den individuella anhörigas psykologiska 
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tillstånd då den anhörigas familjemedlem vårdas palliativt i hemmet, sjuksköterskan förstår den 

anhöriges tankar och känslor, men är på samma gång en självständig individ. Sympati innebär att 

sjuksköterskan förmedlar till den anhörige att han/hon inte är ensam i denna situation att ha en 

familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet och genom detta lättar sjuksköterskan på den anhöriges 

börda. 

 

1.5 Problemformulering 

Allt fler människor väljer att dö i det egna hemmet och hemmet kommer att ha en allt större betydelse 

för vården av döende människor i framtiden. Detta kommer att medföra att kravet på anhöriga kommer 

att öka och samarbetet mellan den palliativt vårdade familjemedlemmen, dennes anhöriga och den 

palliativa hemsjukvården kommer att vara en avgörande faktor för att den palliativa hemsjukvården 

ska vara framgångsrik i framtiden (Lindencrona 2003). Målet med föreliggande systematiska 

litteraturstudie var att samla information om anhörigas upplevelser och deras omvårdnadsbehov vid 

palliativ vård i hemmet av en familjemedlem. Detta för att få värdefull kunskap och skapa en förståelse 

för vad sjuksköterskan kan bidra med till de anhöriga. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie är att lyfta fram och beskriva anhörigas 

upplevelser och deras omvårdnadsbehov då en familjemedlem vårdas palliativt i hemmet, för att skapa 

en förståelse för vad sjuksköterskan kan bidra med till de anhöriga. 

1.6.1 Frågeställning 

 Vilka upplevelser förekommer hos anhöriga som har en familjemedlem vilken vårdas palliativt 

i hemmet? 
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2 METOD 

2.1 Design  

Vald design är systematisk litteraturstudie. Studiens artiklar är kvalitetsgranskade enligt godkända 

granskningsmallar vilka på förhand har fastställda kriterier som modifierats enligt förlagor av Forsberg 

och Wengström (2003) och Willman, Bahtsevani och Stoltz (2006), (Bilaga I & II). 

 

2.2 Urval av litteratur 

Urvalet av vetenskapliga artiklar gjordes på Högskolan Dalarnas bibliotek. Sökmotorn Electronic 

Library Information Navigator (ELIN) och databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(CINAHL) användes vid artikelsökningen.  För att få en djupare uppfattning av berört 

forskningsområde inkluderades artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Studiens artiklar är 

kvalitetsgranskade enligt på förhand accepterade granskningsmallar med 28 fastställda kriterier som 

modifierade enligt förlagor av Forsberg och Wengström (2003) och Willman et al. (2006)  (Bilaga I & 

II, Jfr. 2.1). Sökstrategin, valda sökord, antal sökträffar, lästa abstrakt, lästa artiklar, artiklar som 

användes i resultatet och de använda artiklarnas kvalitet presenteras i figur 1. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Insamlingsstrategin som användes i den här systematiska litteraturstudien för att få fram de använda 

vetenskapliga artiklarna presenteras i figur 1. 

 

2.3.1 Inklusionskriterier 

I denna systematiska litteraturstudie användes artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Vetenskapliga artiklar som publicerats mellan åren 2001 – 2009 inkluderades för att 

forskningsuppgifterna inom valt område ska vara aktuella. Artiklar som beskrev hur anhöriga upplevde 

situationen då en familjemedlem vårdades palliativt i hemmet inkluderades i föreliggande systematiska 

litteraturstudie. De artiklar som uppfyllde 70 % eller mer av de 28 kvalitetskriterier vilka ingick i de 

granskningsmallar som användes i detta arbete. 

 

2.3.2 Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar äldre än år 2001 och de artiklar som inte fanns i fulltext exkluderades i det 

första exklusionsurvalet. I det andra exkluderingsurvalet utgick de artiklar vilka inte var skrivna på 

engelska, översiktsartiklar , dubbletter och samtidigt exkluderades även de vetenskapliga artiklar vars 

abstrakt inte överensstämde med denna systematiska litteraturstudies syfte.  
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2.4 Tillvägagångssätt 

Relevanta sökord för denna systematiska litteraturstudie var, palliative AND relative* AND home för 

insamling av vetenskapliga artiklar. Antal träffar vid sökning i sökmotorn ELIN var 68 den 2 oktober 

år 2009 av vilka 49 abstrakt lästes. I databasen CINAHL resulterade sökningen i 34 träffar och 32 

abstrakt lästes. Kvalitetsgranskningen gjordes på 15 vetenskapliga artiklar i fulltext. De vetenskapliga 

artiklarna inspekterades enligt modifierade mallar efter förlagor av Forsberg och Wengström (2003) 

och Willman et al. (2006) (Bilaga I & II). Då resultatet skrevs exkluderades 4 granskade vetenskapliga 

artiklar då de visade sig att de inte överrensstämde med föreliggande systematiska litteraturstudies 

syfte. 

 

2.5 Analys 

Genomförandet vid granskning av utsedda vetenskapliga artiklar i denna systematiska litteraturstudie 

fullföljdes i två steg. I det första steget användes de modifierade granskningsmallar efter förlagor av 

Forsberg och Wengström (2003) och Willman et al. (2006) (Bilaga I & II) för kvalitetsgranskningen. I 

följande steg, steg två, genomfördes en evidensgradering enligt rekommendationer av Bahtsevani 

(2008) (Bilaga III). Texten lästes och analyserades för att sedan kategoriseras i fyra olika teman utifrån 

anhörigas upplevelser av att en familjemedlem vårdas palliativt i hemmet.  

 

2.6 Etiskt övervägande 

Genom att inställningen till vald litteratur och artiklarnas resultat var objektiv försökte publicisterna 

begränsa vinklingen i föreliggande systematiska litteraturstudie. Medvetenheten hos publicisterna om 

den personliga tolkningsförmågan och de egna erfarenheterna kan det funnits och eventuellt utövat ett 

visst inflytande på urvalet av litteratur i denna systematiska litteraturstudie. 
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home 

 

 

       Antal kvalitativa =  12/15                    Antal  kvantitativa = 3/15      

1 poäng = 0/15 2 poäng = 12/15 3 poäng = 3/15 

Figur 1. Sökstrategier för urvalet av artiklar till resultatet. Endast 1p erhöll vid kvalitetsbedömning de artiklar som uppfyllde  
60 %, 2 poäng erhöll de som motsvarade 70 % och 3 poäng de som uppfyllde minst 90 % av de 28 kvalitetskriterierna. 
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3 RESULTAT 

3.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande systematiska litteraturstudie var att samla information om anhörigas 

upplevelser vid palliativ vård i hemmet av en familjemedlem, vilket kan hjälpa sjuksköterskan att få 

insyn i de anhörigas omvårdnadsbehov innan, under och efter palliativ vård i hemmet.  Det visade sig 

efter artikelgranskningen att de främsta upplevelserna hos anhöriga vid palliativ vård i hemmet av en 

svårt sjuk familjemedlem var behovet av att få professionellt stöd (I), att få avlastning som anhörig 

eller anhörigvårdare till en familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet (II) och att få information 

och undervisning om familjemedlemmens situation (III). Dessa tre omvårdnadsbehov vilade på starkt 

vetenskapligt underlag (tabell 1 & 2) och därav erhölls evidensgrad I. Det framkom även efter 

artikelgransknigen att anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet av en familjemedlem gav ett 

behov av att få dela sina upplevelser med andra anhöriga i liknande situationer (IV). Detta 

omvårdnadsbehov vilade på ett måttligt vetenskapligt underlag (tabell 1 & 2) och evidensgraderades 

som II. 

 

Tabell 1.  Anhörigas omvårdnadsbehov vid palliativ vård i hemmet.  

Symbol
1
 Anhörigas omvårdnadsbehov N/11 

artiklar 

%/ 

100% 

Evidens- 

grad 

 

I 

 

Att få professionellt stöd 

 

 

6 

 

 

54,5 

 

I 

 

II 

 

Att få avlastning som anhörig eller anhörigvårdare till en 

familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet 

 

 

6 

 

54,5 

 

I 

 

III 

 

 

 

Att få information och undervisning om  

familjemedlemmens situation 

 

4 

 

 

36,4 

 

I 

 

 

IV 

 

 

 

Att få dela sina upplevelser med andra anhöriga  

i liknande situationer 

 

5 

 

 

45,5 

 

II 

1 
BILAGA V 

 

3.1.1  Resultat som vilar på starkt vetenskapligt underlag 

Av anhörigas upplevelser vid palliativ vård i hemmet av en familjemedlem framkom 

omvårdnadsbehovet av att få professionellt stöd (I; tabell 1 & 2) vilket beskrevs av Brobäck och 

Berterö (2003), Fisker och Strandmark (2007), Stoltz, Lindholm, Uden och Willmans (2006), 
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Brännström, Ekman, Boman och Strandberg (2007) såväl som av Wennman och Tishelman (2002) 

(tabell 2 & BILAGA VI). I artikeln av Brobäck och Berterö (2003)  kom skribenterna fram till att 

anhöriga stängde inne sina känslor gentemot den professionella vårdaren på grund av att de inte trodde 

att det var acceptabelt för de anhöriga att sätta sina behov framför den palliativt vårdade 

familjemedlemmen. Brobäck och Berterö (2003) kom även fram till att de anhöriga till patienter som 

vårdades palliativt i hemmet uttryckte att de stängde in sina känslor på grund av att de inte vill visa 

sina svårt sjuka familjemedlemmar att de var oroliga. Fisker och Strandmarks (2007) artikel 

resulterade i hur anhöriga uppgett tryggheten av att ha tillgång till distriktssjuksköterskans stöd 24 

timmar per dygn. Det framkom i Stoltz et al. (2006) artikel att de anhöriga uttryckte att stödet den 

professionella vårdaren ger genom att bilda en relation med de anhöriga skapar bra villkor för 

anhörigvårdare att ta hand om sin palliativt vårdade familjemedlem i hemmet ända fram till slutet. 

Brännström et al. (2007)  beskrev i sitt resultat anhörigas känslor av att bli tröstade och hur de söker 

tröst från den professionella vårdaren.  Det framkom att de anhöriga ville bli sedda för sin egen skull 

och önskade att de själva låg i sängen för att få bekräftelse och tröst. Wennman och Tishelmans (2002) 

artikel visade resultatet att de anhöriga som inte hade någon annan anhörig eller vän att dela bördan 

med hade ett större behov av professionellt stöd. 

Anhörigas upplevelser gällande omvårdnadsbehovet av att få avlastning som anhörig eller 

anhörigvårdare till en familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet (II; tabell 1 & 2) tas upp av 

Brobäck och Berterö (2003), Brännström, Ekman, Boman och Strandberg (2007), Bolmsjö och 

Hermeréns (2003), Exley och Tyrer (2005)  och Stoltz, Willman och Udén (2006) (tabell 2 & 

BILAGA VI). I Brobäck och Berterös (2003) artikel uttrycker anhöriga en känsla av att vara isolerade i 

sitt eget hem vilket är en av nackdelarna av palliativ vård i hemmet av en familjemedlem. En anhörig 

sa i en av intervjuerna, ”tänk dig känslan av att bara komma hemifrån i några timmar”. Anledningen 

till att de anhöriga hade ett behov av att få avlastning i hemmet var för att hämta styrka och återfå att 

känslan av att känna sig tillräcklig gentemot den svårt sjuke familjemedlemmen. Brännström et al. 

(2007) beskrev i sitt resultat att anhöriga kände en lättnad genom att dela ansvaret om den svårt sjuke 

familjemedlemmen med det palliativa teamet så att de anhöriga får möjlighet att göra saker som inte 

varit möjliga utan avlastningen. Även de anhöriga i denna studie beskrev känslan av att vara isolerad i 

sitt eget hem och att avlastningen från det palliativa teamet gav möjlighet att bevara sina intressen och 

att ha ett socialt liv. I Bolmsjö och Hermeréns (2003) artikel framkommer i resultatet att de anhöriga 

känner en begränsande frihet i sin situation när en svårt sjuk familjemedlem vårdas palliativt i hemmet. 

Den anhöriga menar att det inte bara är att lämna bostaden och den svårt sjuke familjemedlemmen 
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ensam. I artikeln av Exley och Tyrer (2005) visade resultatet att sjuksköterskan minskade anhörigas 

börda genom att ge anhörigvårdaren möjligheten att sova och att lämna huset om de så var för ett kort 

ögonblick. I artikeln av Stoltz et al. (2006) beskrev de anhöriga att det kändes bra att dela vården om 

den svårt sjuke familjemedlemmen med den avancerade hemsjukvården eftersom de befriade den 

anhöriga från ansvar och beslut.  

Av anhörigas upplevelser vid palliativ vård i hemmet framkom att det fanns ett behov av att få 

information och undervisning om familjemedlemmens situation (III; tabell 1 & 2) som beskrivs av 

Brobäck och Berterö (2003), Hudson, Ouinn, Kristjanson, Thomas, Braithwaite, Fisher och Cockayne 

(2009), Bolmsjö och Hermeréns (2003), Stoltz, Lindholm, Uden och Willmans (2006) (tabell 2 & 

BILAGA VI). Brobäck och Berterö (2003) beskriver anhörigas behov av att få information om den 

svårt sjuka familjemedlemmens tillstånd, om vad som händer och vad som kommer att hända. 

Anhöriga uppgav också att med hjälp av att få information och undervisning om familjemedlemmens 

situation blir de anhöriga mer involverade och en bättre resurs i vården av den svårt sjuke 

familjemedlemmen. Hudson et al. (2009) presenterar att majoriteten av familjevårdgivare till svårt 

sjuka palliativa patienter i hemmet önskar information, resurser och möjligheter för diskussioner 

angående de anhörigas vårdgivarroll. Bolmsjö och Hermeréns (2003) presenterar att de anhöriga till 

svårt sjuka familjemedlemmar som vårdas palliativt i hemmet anser att de inte får tillräcklig med 

information angående sjukdomsprocessen och om vilka hjälpmedel som finns och hur dessa fungerar. 

Stoltz et al. (2006) presenterar att när anhörigvårdare var maximalt förberedda och informerade om 

vad som kommer att hända med deras svårt sjuke familjemedlem, accepterade anhörigvårdarna den 

dödliga utgången på ett bättre sätt. Anhörigvårdarna som fått denna förberedelse och information var i 

längre utsträckning villiga att ta hand om den svårt sjuke familjemedlemmen själv ända fram till 

döden, vilket kunde leda till att sjuksköterskan blev överflödig. 

 

3.1.2 Resultat som vilar på måttligt vetenskapligt underlag 

Anhörigas upplevelser vid palliativ vård i hemmet gällande omvårdnadsbehovet att få dela sina 

upplevelser med andra anhöriga i liknande situation (IV; tabell 1 & 2) beskrivs av Stoltz, Lindholm, 

Uden och Willmans (2006), Benzein och Saveman (2008), Witkowski och Carlsson (2004) och 

Bolmsjö och Hermerén (2003) (tabell 2 & BILAGA VI). Stoltz et al. (2006) presenterar i sitt resultat 

att känslan av att ha ett socialt nätverk som anhörigvårdare var en tillgång som gjorde att 

anhörigvårdarna till svårt sjuka familjemedlemmar som vårdades palliativt i hemmet orkade hålla ut 

ända fram till döden. Benzein och Saveman (2008) fann att anhöriga ville etablera en gemenskap 
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genom att bjuda in alla familjemedlemmar till ett samtal, där de kan dela erfarenheter och tankar med 

varandra. Paren i denna studie ansåg att konversationen var positiv och att det hade en läkande effekt, 

både för dem själva och för de andra i familjen. Witkowski och Carlsson (2004) presenterar resultatet 

av ett grupprogram för anhöriga till en svårt sjuk familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet där 

anhöriga kände att grupprogrammet var nödvändigt för att kunna ge vård som anhörigvårdare till svårt 

sjuka familjemedlemmar som vårdas palliativt i hemmet. Anhörigvårdarna uppgav även att det var 

positivt om en sjuksköterska kunde delta i grupprogrammet och ge feedback direkt. Anhörigvårdarna 

uppgav att de kände att de ömsesidiga erfarenheter som de delade med andra anhörigvårdare i gruppen 

var den viktigaste effekten av grupprogrammet och hade en hälsofrämjande effekt på dem själv. 

Möjligheten av att dela och jämföra erfarenheter var viktigt och minskade deras egen känsla av 

ensamhet och elände. Hudsons et al. (2009) presenterar också resultatet av ett 

grupputbildningsprogram för att förbereda familjevårdgivare till rollen som vårdare av en döende 

familjemedlem. Deltagarna gav grupprogrammet en extremt positiv feedback. Grupprogrammet gav 

deltagarna möjligheten att möta andra familjevårdgivare och att kunna dela sina erfarenheter med 

dessa som är i liknande situation, vilket resulterade i att familjevårdgivarna lärde sig olika symtom och 

lärde sig att hantera olika strategier för att svara på sina svårt sjuke familjemedlemmars behov. En 

anhörig beskrev att det gav denne själv modet att fortsätta och att det bekräftade att den anhörige 

gjorde det rätta och att det ökade den anhöriges självförtroende. Bolmsjö och Hermerén (2003) 

beskriver att anhöriga har ett behov av att anförtro sig och avlasta sig till någon annan genom att få 

dela sina upplevelser. Anhöriga i denna artikel lyfte även fram vikten av att ha någon vid sin sida 

oavsett om det är en sjuksköterska, kollega eller en vän. De anhöriga menade att bara det finns någon 

annan där att kunna dela sina erfarenheter med är betydelsefullt. 
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Tabell 2 Vetenskapliga artiklar som säkrar evidensgraderna 1 och 2 gällande anhörigas upplevelser av deras 

omvårdnadsbehov.  
Symbol Omvårdnadsbehov 

  
Författare Kvalitetsgrad Evidens

grad
1
 

 

I 

 

Att få professionellt stöd 

  

 

Brobäck  et al.  2003 

Brännström et al. 2007 

Fisker et al. 2006 

Stoltz & Lindholm et al. 2006 

Wennman  et al. 2002 

 

 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

 

I 

 

 

II 

 

Att få avlastning som anhörig eller 

anhörigvårdare till en familjemedlem 

som vårdas palliativt i hemmet 

 

 

Bolmsjö et al. 2003 

Brobäck  et al.  2003 

Brännström et al. 2007 

Exley et al. 2005 

Stoltz & Willman et al. 2006 

 

 

Medel 

Hög 

Hög 

Medel 

Medel 

 

 

I 

 

III 

 

 

 

Att få information och undervisning  

om familjemedlemmens situation 

 

 

Bolmsjö et al. 2003 

Brobäck  et al.  2003 

Hudson & Quinn et al. 2008 

Stoltz & Lindholm et al. 2006 

 

 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 

 

I 

 

 

IV 

 

Att få dela sina upplevelser med 

andra anhöriga i liknande situation 

 

 

Benzein et al. 2008 

Bolmsjö et al. 2003 

Hudson & Quinn et al 2008 

Stoltz & Lindholm et al. 2006 

Witkowski et al. 2004 

 

Medel 

Medel 

Medel  

Hög 

Medel 

 

 

II 

1
Ett fullt antal av använda vetenskapliga artiklar presenteras i BILAGA V. 
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att redogöra för anhörigas upplevelser och deras 

omvårdnadsbehov vid palliativ vård i hemmet av en familjemedlem. Den frågeställning studien 

byggde på var vilka upplevelser som förekom hos anhöriga som hade en familjemedlem som vårdades 

palliativt i hemmet. Det framkom i resultatet att ett starkt vetenskapligt underlag föreligger för tre 

omvårdnadsbehov hos anhöriga vilka har en familjemedlem som vårdats palliativt i hemmet, dessa är: 

att få professionellt stöd (I), att få avlastning som anhörig eller anhörigvårdare till en familjemedlem 

som vårdas palliativt i hemmet (II) och att få information och undervisning om familjemedlemmens 

situation (III). Ett fjärde omvårdnadsbehov framkom som vilade på måttligt vetenskapligt underlag, 

vilket var: att få dela sina upplevelser med andra anhöriga i liknande situation (IV). Dessa 

omvårdnadsbehov baseras på upplevelser och framkom med hjälp av den valda metoden i denna 

systematiska litteraturstudie. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Att få professionellt stöd 

Som anhörig vid palliativ vård i hemmet av en svårt sjuk familjemedlem upplevs ett stort behov av att 

få professionellt stöd då nya familjesituationer bildats. Det är en tung börda för de anhöriga om de ska 

bära hela ansvaret för sin familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet. Brist på information och stöd 

ledde till att de anhöriga kände sig otillräckliga. Benzein och Savemans (2008) artikel beskrev hur 

anhöriga i palliativ hemsjukvård av en familjemedlem har ett behov av att få samtala med den 

professionella vården. Detta omvårdnadsbehov ger positiv effekt genom att de anhöriga känner att de 

är i en förtroendefull relation, de får en helande upplevelse, de känner att de kan avlasta sig själva, de 

ger en möjlighet till lärande och ett sätt att hitta nya strategier för att hantera det dagliga livet. Dessa 

effekter kan göra att de anhöriga får en fridfull och hälsosam sista tid med familjen. Fisher och 

Cockaynes (2009) slutsats i deras studie visade att de anhöriga hade ett kärleksfullt löfte till sin döende 

familjemedlem som består av vissa upplevelser, dessa är: delad sorg, strukturellt sönderfall och 

vanmakt, livlinor och stöd och livskraftig sorg efter familjemedlemmens död. Skribenterna av 

föreliggande systematiska litteraturstudie tror att professionellt stöd och medverkan till den anhöriga i 

beslutet om palliativ vård i hemmet av en svårt sjuk familjemedlem kan minska upplevelser som dessa. 

Skribenterna anser för att största möjliga delaktighet ska uppnås och för att den anhöriges kvalitet på 

livet ska vara optimalt bör den anhöriga tillsammans med sin svårt sjuke familjemedlem och den 
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palliativt professionella vårdaren samarbeta. Detta samarbete ger stöd och optimal delaktighet i vården 

och i eventuella behandlingar.  

 

4.2.2 Att få avlastning som anhörig eller anhörigvårdare till en familjemedlem som vårdas palliativt 

i hemmet 

Denna börda kan innebära att de blir isolerade i sitt eget hem, det sociala livet och möjligheten till att 

utöva egna intressen minskar eller upphör helt. Därav är det angeläget att såväl anhörig som 

anhörigvårdare får avlastning.  Brännström et al. (2007) gav stöd för detta omvårdnadsbehov och 

beskrev att om de anhöriga delade ansvaret med det palliativa teamet befriades de anhöriga både 

psykiskt och fysiskt från sin börda. Denna avlastning gav de anhöriga möjlighet till att vara en stund 

för sig själva, till exempel att kunna hälsa på en bekant eller utöva ett intresse, men även en möjlighet 

till att orka hela vägen fram till den svårt sjuke familjemedlemmens död. Skribenterna anser att det är 

viktigt att anhöriga får avlastning som anhörig eller anhörigvårdare då de anser att det är viktigt för 

anhöriga att ha möjlighet att komma hemifrån ett tag och ägna tid till sig ibland. Detta eftersom det är 

en svår och tung period som denna familj befinner sig i och för att skillra sina tankar som anhörig. 

Egentid för anhöriga ger dem ork att fortsätta och att finna mening i den svåra situationen för att kunna 

ge bästa möjliga vård/stöd till den svårt sjuke familjemedlemmen tror publicisterna. 

 

4.2.3 Att få information och undervisning om familjemedlemmens situation 

I Bolmsjö och Hermeréns (2003) resultat visade det sig att de anhöriga ansåg att de inte fick tillräckligt 

med information och hade för lite kunskap om familjemedlemmens sjukdom. Däremot presenterar 

Brobäck och Berterö (2003) i sitt resultat att det var vanligt att familjer och anhöriga tog på sig rollen 

som frivilliga vårdare vilket kunde innebära stora psykiska, fysiologiska, sociala och ekonomiska 

kostnader för anhörigvårdarna. Det kom fram att om den anhörige fick information och undervisning 

om familjemedlemmens sjukdomstillstånd och hur den anhöriga skulle sköta familjemedlemmens 

tillstånd gavs en positiv effekt på den anhörigas behov av att få psykologiskt stöd. Många frågetecken 

kan uppkomma för de anhöriga när en svårt sjuk familjemedlem vårdas palliativt i hemmet tror 

publicisterna.  Om den professionella vårdaren förbereder den/de anhöriga och den svårt sjuke 

familjemedlemmen genom undervisning och information om vad som händer och kan förväntas hända 

inom sjukdomsperioden skulle stämningen i hemmet bli tryggare, eftersom de anhöriga då vet vad som 

behövs göras och vad som kan komma att ske. Det kan då leda till att den sista tiden tillsammans blir 

mer värdefull. Denna förberedelse kan minska den psykiska som fysiska påfrestningen, såsom stress 

och oro hos såväl den sjuke familjemedlemmen som hos den anhöriga anser publicisterna.  
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4.2.4 Att få dela sina upplevelser med andra anhöriga i liknande situationer  

Hudsons et al. (2009) resultat visade att grupputbildningsprogram för att förbereda anhörigvårdare för 

rollen att stödja en döende familjemedlem fanns tillgängliga och var effektiva. Grupp-

utbildningsprogrammet gav de anhöriga möjligheter att få sina erfarenheter normaliserade och 

bekräftade genom att dela sina upplevelser med andra anhöriga i liknande situationer. Witkowski och 

Carlssons (2004) resultat styrkte att grupputbildningsprogram hade en positiv effekt på de anhöriga 

och deltagarna i denna studie kände bland annat att programmet var till hjälp då de anhöriga fick 

möjlighet att dela erfarenheter med andra anhöriga i liknande situationer vilket gynnade den anhörige 

den sjuka familjemedlemmen. Publicisterna anser att om individerna går till sig själva behöver de 

flesta få utlopp för sina upplevelser och känslor i olika situationer de varit med om. Möjligheten att 

dela dessa upplevelser och känslor med andra anhöriga/individer i liknande situation vilka kan bekräfta 

känslor, upplevelser och tankar, kan göra att denna person inte behöver känna sig ensam och 

utelämnad i den svåra perioden familjen befinner sig i då en familjemedlem vårdas palliativt i hemmet.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande studie utfördes som en systematisk litteraturstudie. Sökmotorn Electronic Library 

Information Navigator (ELIN) ur Högskolan Dalarnas bibliotek och databasen Cumulative Index of 

Nursing and Allied Health (CINAHL) användes vid artikelsökningen. Sammanlagt var 11 artiklar 

användbara i resultatet där 4 stycken kom från sökmotorn ELIN och resterande 7 var från databasen 

CINAHL. Av språklig anledning valdes endast artiklar som var tillgängliga på engelska. För att 

studien skulle resultera i förhållandevis färsk forskning begränsades sökningen till åren 2001 och 2009. 

Lektörsförfarande hade använts för alla artiklar. Av de artiklar som granskades var 12 kvalitativa och 3 

stycken kvantitativa. De vetenskapliga artiklarna kvalitetskontrollerades enligt modifierade mallar 

efter förlagor av Forsberg och Wengström (2003) och Willman et al. (2006). Här valdes 4 av de 15 

granskade artiklarna bort på grund av att resultatet i artiklarna inte överensstämde med föreliggande 

systematiska litteraturstudies syfte. Efter granskningen genomfördes en evidensgradering av framförda 

omvårdnadsbehov av anhöriga vid palliativ vård i hemmet av en familjemedlem enligt 

rekommendationer av Bahtsevani (2008) som gynnade en ökad reliabilitet i studiens resultat. Genom 

att ha nyttjat vedertagna indikatorer för granskning och evidensgradering av artiklar anser skribenterna 

att studiens validitet var säkrad. Genom att skribenterna följt de anvisningar och mallar som fanns till 

förfogande kan den externa validiteten anses vara god och studien kan återigen replikeras med samma 
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valda metoder överallt. Detta betyder att studien äger reliabilitet. Mellanbedömarreliabilitet säkrades 

genom att båda skribenter var ense om de operationer som företogs. Artiklarna som granskades i denna 

föreliggande systematiska litteraturstudie var gjorda både i Skandinavien och i Australien. En av 

svagheterna som skribenterna kan se i denna studie är användningen av granskningsmallarna. 

Skribenterna anser att punkterna i dessa granskningsmallar är tolkningsbara och därigenom kan 

resultatet av bedömningen för valda artiklar bli olika beroende på hur punkten tolkas just då. 

Skribenterna i föreliggande systematiska litteraturstudie valde därför att diskutera de punkter som 

ansågs tolkningsbara utifrån varje enskild granskade artikel, detta för att skribenterna skulle vara 

överens om bedömningen. Detta innebär att de då förekommer en viss tolkning i bedömningen av 

utvalda artiklar. Skribenterna ser också en svaghet i att artiklar som endast gick att finna i fulltext 

inkluderades i granskningen. Skribenterna anser då att detta kan ha en inverkan i resultatdelen.  

 

4.4 Omvårdnadsteoretisk diskussion 

I den föreliggande systematiska litteraturstudien används Joyce Travelbees teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter som teoretiskt underlag. Det kom fram av föreliggande studiens resultat att 

de viktigaste omvårdnadsbehoven som fanns hos de anhöriga där en familjemedlem vårdas palliativt i 

hemmet var att få professionellt stöd, att få avlastning som anhörig eller anhörigvårdare till en 

familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet och att få information och undervisning om 

familjemedlemmens situation men också att få dela sina upplevelser med andra anhöriga i liknande 

situation. Människan som individ, lidande, mening, kommunikation och mänskliga relationer är de 

viktigaste begreppen i Travelbees teori. Fridegren och Lyckander (2001) beskriver att människor 

hanterar kriser på sitt unika tillvägagångssätt och sättet att hantera dessa skiljer sig i olika kulturer 

vilket gör det viktigt för den professionella vårdgivaren att vara kommunikativt lyhörd och varsam i 

sitt bemötande med anhöriga. Skribenterna anser att om föreliggande litteraturstudies resultat utgår 

från Travelbees teori bör den professionella vårdaren ge individuellt stöd, information och 

undervisning till de anhöriga, då Travelbee menar att varje individ är unik, har egna erfarenheter och 

olika upplevelser med sig som gör att varje situation hanteras och uppleves individuellt. Skribenterna 

tror att eftersom varje individ är unik och har olika erfarenheter med sig, kan det medföra att olika 

individer bemästrar en situation på olika sätt, då tidigare erfarenheter och upplevelser spelar en stor 

roll i hur olika individer upplever liknande/samma situation, trots att två individer har fått samma 

förutsättningar då det gäller stöd, undervisning och information. Publicisterna tror att genom en god 

kommunikativ förmåga hos den professionella vårdaren kan en förtroendefull relation mellan den 

professionella vårdaren, den anhöriga och den svårt sjuke familjemedlemmen byggas upp, vilket 
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skapar förutsättningar för hur vården kommer att fungera i det stora hela. Den kommunikativa 

förmågan hos den professionella vårdaren kan även hjälpa den anhöriga att öppna upp sig och berätta 

om sina behov som uppkommer i rollen som anhörig eller anhörigvårdare till en familjemedlem som 

vårdas palliativt i hemmet. Skribenterna menar då att omvårdnadsbehoven hos den anhöriga blir lättare 

att upptäcka i tid och därmed tillfredställa. 

 

4.5 Studiens kliniska betydelse 

I föreliggande systematiska litteraturstudie framstod de anhörigas omvårdnadsbehov vilka har en 

familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet som viktiga och betydelsefulla för både den anhöriga 

och den sjuke familjemedlemmen. De aktuella omvårdnadsbehoven påverkar såväl den anhöriga som 

den sjuke familjemedlemmen och genom att få den anhörigas omvårdnadsbehov tillfredsställda 

förbättras den anhörigas självkänsla och ork att hålla ut tills familjemedlemmen dör. Skribenterna 

anser att föreliggande systematiska litteraturstudies reslutat främjar den professionella vårdens 

bemötande, stöd, kommunikation, undervisning och information inom både palliativ vård i hemmet 

som i den slutna vården.  

 

4.6 Förslag till vidare forskning 

Skribenternas förslag till vidare forskning inom valt område, anhörigas upplevelser och deras 

omvårdnadsbehov vid palliativ vård av en familjemedlem i hemmet, är att göra två testgrupper av 

anhöriga som har en familjemedlem som vårdas palliativt. Den ena gruppens anhöriga får det 

professionella stödet, information och undervisning, avlastning och kan träffa andra anhöriga i 

liknande situation, alltså de omvårdnadsbehov som föreliggande systematiska litteraturstudie finner 

evidens för. Den andra gruppen av anhöriga till familjemedlemmar som vårdas palliativt får sedvanlig 

information, undervisning, professionellt stöd, avlastning och får inte hjälp till att träffar andra 

anhöriga i liknande situation. Detta för att utvärdera om alla individer är lika eller om varje individ bär 

med sig egna erfarenheter och upplevelser som gör att dessa individer har bättre förutsättning för att 

klara av denna svåra situation som det är att ha en familjemedlem som vårdas palliativt. 

 

4.7 Konklusion 

Föreliggande systematiska litteraturstudie syftade till att samla och evidensgradera information om 

anhörigas upplevelser och omvårdnadsbehov då en familjemedlem vårdas palliativ i hemmet. 

Resultatet visade att anhöriga har ett behov av att få professionellt stöd, information och undervisning 
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om familjmedlemmens situation, att få avlastning som anhörig eller anhörigvårdare till en 

familjemedlem som vårdas palliativt i hemmet och att få dela sina upplevelser med andra anhöriga i 

liknande situationer. Genom att den anhöriga får dessa omvårdnadsbehov tillgodosedda förebyggs de 

anhörigas känslor av otillräcklighet och osäkerhet i att ha en familjemedlem som vårdas palliativt i 

hemmet och det höjer livskvaliteten för de anhöriga. Detta leder även till att vården till den svårt sjuka 

familjemedlemmen blir en god palliativ vård och resulterar i att den anhöriga orkar hålla ut till slutet 

och känna sig tillfreds med vad de åstadkommit.  
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BILAGA I    

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING av KVANTITATIVA STUDIER  

 

Max poäng: 28     

Erhållen poäng             

Kvalitet:     låg medel hög 

  

 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 exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterier 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 Är studien etiskt granskad eller diskuteras etiken?   
26 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

27 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
Summa    
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BILAGA II    

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING av 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 frågoställningen tydligt formulerad?   

7 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

8 Är designen relevant utifrån syftet?   

9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

10 Är inklusionskriterierna relevanta?   

11 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

12 Är exklusionskriterierna relevanta?   

13 Är urvalsmetoden beskriven?   

14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

15 Är undersökningsgruppen beskriven?   

16 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

17 Anges var studien genomfördes?   

18 Anges när studien genomfördes?   

19 Anges vald datainsamlingsmetod?   

20 Är data systematiskt insamlade?   

21 Presenteras hur data analyserats?   

22 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

23 Besvaras studiens syfte?   

24 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

25 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

26 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

27 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

28 Är bakgrunds variablerna för undersökningsgruppen 

beskrivna? 

  

Summa    

 
Max poäng: 28     

Erhållen poäng             

Kvalitet:     låg medel hög 
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BILAGA III 

 

Gradering av evidensstyrka vid formulering av slutsatser ur Bahtsevani (2008). 

Evidensgrad I: Starkt vetenskapligt underlag. Minst två studier med hög kvalité, eller en systematisk 

review/meta-analys med hög kvalité. 

Evidensgrad II: Måttligt vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité och minst två studier med 

måttlig kvalité. 

Evidensgrad III: Begränsad vetenskapligt underlag. En studie med hög kvalité eller minst två studier 

med måttlig kvalité.  

Evidensgrad IV: Otillräckligt vetenskapligt underlag. En studie med måttlig kvalité och/eller studier 

med låg kvalité.  

Baserad på Britton (2000) i sin tur modifierat Centre for Evidence Based Medicine (1998) och Scottish 

Intercollegiate Guidelines Network ( 2000). 
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BILAGA IV        

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympati 

 

Empati 

Gör det lättare att stödja 

och förstå den anhörigas 

situation 

 

Sjuksköterskans 

förmåga av: 

 

Kommunicera 

Gör att den anhöriga orkar hålla 

ut ända fram tills 

familjemedlemmens död 

BILAGA IV: Omvårdnadsteorietisk anknytning till Joyce Travebees teori om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden relaterat till 

föreliggande systematiska litteraturstudie 
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BILAGA V 

Tabell 3  
Vetenskapliga artiklar som används i föreliggande arbete  

(evidensgraderingsskala, BILAGA III).  
Sym

bol 

Omvårdnadsbehov 
  

   Författare           Kvalitets 

grad 

Evidens

grad
1
 

 

I 

 

Att få professionellt stöd 

  

 

Benzein et al. 2008 

Brobäck  et al.  2003 

Brännström et al. 2007 

Fisker et al. 2006 

Stoltz & Lindholm et al. 2006 

Wennman  et al. 2002 

 

Medel 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

 

 

I 

 

 

II 

 

Att få avlastning som anhörig eller 

anhörigvårdare till en familjemedlem som 

vårdas palliativt i hemmet 

 

 

Bolmsjö et al. 2003 

Brobäck  et al.  2003 

Brännström et al. 2007 

Exley et al. 2003 

Stoltz & Lindholm et al. 2006 

Stoltz & Willman et al. 2006 

 

 

Medel 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

 

I 

 

III 

 

 

 

Att få information och undervisning  

om familjemedlemmens situation 

 

 

Bolmsjö et al. 2003 

Brobäck  et al.  2003 

Hudson & Quinn et al. 2008 

Stoltz & Lindholm et al. 2006 

 

 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 

 

I 

 

 

IV 

 

Att få dela sina upplevelser med andra  

Anhöriga i liknande situation 

 

 

Benzein et al. 2008 

Bolmsjö et al. 2003 

Hudson & Quinn et al. 2008 

Stoltz & Lindhom et al. 2006 

Witkowski et al. 2004 

 

 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög  

Medel 

 

II 
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Bilaga VI 

Tabell 3.   Sammanfattning av samtliga granskade artiklar  

Författare 

Tryckår 

Land 

Syfte Design Data- 

Insamlings- 

metod 

Delta- 

gare 

(n) 

Sammanfattning Kvalitet 

grad 

Symbol 

 

Benzein, E. 

Saveman, B-I. 

 

2008 

Sverige 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva partners upplevelser 

av att delta i sjuksköterskas 

hälsofrämjande samtal om 

hopp och lidande under 

hembaserad palliativ vård. 

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

6 

 

Denna studie visade att par i palliativ hemsjukvård 

har ett behov av att få samtala med sjuksköterskor. 

Dessa behov ger positiva effekter på paren genom 

att de känner att de är i en förtroendefull relation, 

de får en helande upplevelse, de känner att de kan 

avlasta sig själva, de ger en möjlighet till lärande 

och ett sätt att hitta nya strategier för att hantera det 

dagliga livet. Dessa effekter kan göra att 

sjuksköterskan bidrar till en fridfull och hälsosam 

sista tid för familjer. 

 

 

Medel 

 

I, IV 

 

Bolmsjö, I. 

Hermerén G. 

 

2003 

Sverige 

 

 

Att beskriva erfarenheter av 

nära anhöriga till patienter 

med ALS genom att använda 

fyra kategorier, för att belysa 

och klargöra problem i 

samband med erfarenheter av 

nära anhöriga till dessa 

patienter och föreslå några 

rekommendationer.  

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

8 

 

Denna studie resulterade i fyra kategorier: 

information, restriktion, framtiden och relationer. 

Under informationen visade de sig att de anhöriga 

ansåg att de inte fick tillräckligt med information 

och att de hade för lite kunskap om sjukdomen. Det 

framkom att anhöriga ansåg att de hade en 

begränsad frihet vilket placerades under kategorin 

restriktioner. När anhöriga kom till punken 

framtiden blev resultatet att dem inte hann tänka på 

framtiden och att de stressade dem. Punkten 

relation resulterade i att anhöriga behövde någon att 

anförtro sig till. 

 

 

Medel 

 

II,  III, IV 

 

Brobäck, G. 

Berterö, C. 

 

Syftet med denna studie var 

att identifiera och beskriva 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

6 

 

Resultatet visade att det är vanligt att familjer och 

anhöriga tar på sig rollen som frivilliga vårdare, 

 

Hög 

 

I, II, III 
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2003 

Sverige 

 

anhörigas erfarenheter av 

palliativ vård i hemmet. 

 

vilket kan innebära stora psykiska, fysiologiska, 

sociala och ekonomiska kostnader för 

anhörigvårdarna. Det framkom att anhörigvårdare 

har en rad olika behov, där ibland information och 

utbildning om patientens cancersjukdom och hur 

den anhöriga ska sköta patientens sjukdom och den 

anhörigas behov av psykologiskt stöd. 

 

 

Brännström, M 

Ekman, I. 

Boman, K. 

Strandberg, G. 

 

2007 

Sverige 

 

 

Att undersöka betydelsen av 

att leva med svår kronisk 

hjärtsvikt i palliativ 

hemsjukvård ur 

sjuksköterskors, patienters och 

nära släktingars perspektiv. 

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

4 

 

Studien visade bland annat att anhöriga har ett 

behov av att få tröst. Det framkom också att 

anhörigvårdarna kände sig belastade genom att vara 

vårdare men även en känsla av att vara isolerad i 

hemmet. Anhörigvårdarna berättade att de kämpade 

för att hålla vardagen så normal som möjligt, då 

även att hålla hemmet som ett hem var en del. 

 

 

Hög 

 

I, II 

 

Exley, C. 

Tyrer, F. 

 

2005 

Storbritannien 

 

 

Att undersöka sörjande 

vårdares synpunkter och 

erfarenheter av hemsjukvård.  

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

11 

 

Studien visade att vårdarens åsikter kunde delas i 

fyra kategorier. Dessa första var att vårdarna kände 

sig övergivna och utsatta då vård i nödsituation 

krävdes. Den andra var anledningen till att de valde 

hemsjukvård före sjukhusvård. Tredje kategorin var 

en positiv erfarenhet då formell vård från 

hemsjukvårds specialistsjuksköterskor bland annat 

var stödjande, effektiv och fantastik. Den fjärde 

kategorin var att anhörigvårdarna kände att de ville 

ha hem den svårt sjuke tidigare, men på grund av 

att special utrustning krävdes tog det längre tid att 

få en den döende, vilket ledde till att den döende 

spenderade tid på lasarettet. 

 

 

Medel 

 

II 

 

Fisker, T. 

Strandmark, M. 

 

2007 

 

Att belysa erfarenheter från 

anhöriga i samband med vård i 

hemmet av döende partners.  

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

14 

 

Slutsatsen i denna studie visade att de anhöriga har 

ett kärleksfullt löfte till sin döende partner som 

består av vissa upplevelser, dessa är: delad sorg, 

strukturellt sönderfall och vanmakt, livlinor och 

 

Medel 

 

I 
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Danmark 

 

stöd och livskraftig sorg efter partnerns död. Detta 

ledde till resultatet att det är nödvändigt med 

professionell medverkan i beslutet om palliativ vård 

i hemmet. 

 

Hudson, P. 

Quinn, K. 

Kristjanson, L. 

Thomas, T. 

Braitwaite, M. 

Fisher, J. 

Cockayne, M. 

 

2008 

Australien 

 

 

Syftet med 

forskningsprojektet var att 

utveckla, leverera och 

utvärdera en 

gruppundervisningsprogram. 

Syftet var att förbereda primär 

familjevårdare för rollen som 

stöder en släkting eller vän 

som får hembaserad palliativ 

vård. 

 

 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär 

 

74 

 

Studien demonstrerar att grupputbildningsprogram 

för att förbereda familjevårdare till rollen att stödja 

en döende anhörig var åtkomliga, tillämpliga och 

effektiva. Resultatet visar även att sammankomsten 

ger deltagarna möjligheten att få sin oro och 

erfarenheter normaliserade och bekräftade. 

 

 

Medel 

 

III, IV 

 

Stoltz, P. 

Lindholm, M. 

Udén, G. 

Willman, A. 

 

2006 

Sverige 

 

 

Var att belysa innebörden av 

att vara stödjande till 

familjevårdgivare eller 

anhöriga vilka vårdar en 

anhörig hemma, utifrån 

sjuksköterskans perspektiv vid 

palliativ vård i hemmet. 

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

20 

 

Två grundläggande teman hittades: en relation 

bildas och att behålla omvårdnaden i hemmet. 

Studien resulterade även i en mängd olika teman 

och subteman. 

 

 

Hög 

 

I, II, III 

 

Stoltz, P. 

Willman, A. 

Udén, G. 

 

2006 

Sverige 

 

 

Var att visa på betydelsen av 

stöd från det palliativa teamet 

till anhöriga som vårdar en 

döende i hemmet. 

 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

  

Studien påvisar två teman när det gäller innebörden 

av stöd från palliativa teamet, den första var 

upplevelsen av gemenskap med andra i omsorg och 

den andra var en känsla av gemenskap med sig 

själv i vården. Anhöriga lyfte även fram den 

positiva känslan av att palliativa teamet tog över 

ansvaret. 

 

 

Medel 

 

III 

 

Wennman-

Larsen, A. 

 

Eftersom cancer ofta leder till 

döden är det viktigt att ha 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

11 

 

Två huvudtyper av förklaringar hittades i 

familjevårdgivares tankegångar om varför de 

 

Medel 

 

I 



34 
 
 

Tishelman, C. 

 

2002 

Sverige 

 

inblick i palliativ vård i livets 

slutskede. Detta ledde till 

syftet att studera 

förhoppningar och 

förväntningar hos 

familjevårdgivare. 

ombesörjde sin familjemedlem med palliativ vård i 

hemmet. En del av deltagarna upplevde att de inte 

hade något annat val på grund av ekonomiska 

nedskärningar i sjukvården, övriga 

familjevårdgivare att de ville uppfylla den döendes 

önskning att få dö hemma. 

 

Witkowski, Å. 

Carlsson, M. 

 

2004 

Sverige 

 

 

Målet med denna studie var att 

beskriva de åsikter deltagarna 

i ett stödgruppsprogram om 

hur de tyckte om programmet 

och hur de ansåg sig ha nytta 

av den. 

 

Kvalitativ 

 

 

Intervju 

 

 

39 

 

Tre huvudgrupper i denna studie kunde identifieras 

genom intervjuerna. "Praktiskt tillstånd och yttre 

omständighet", "grupp effekter "och ”sjukdomen”.  

Till varje kategori tillkom också underkategorier. 

Deltagarna kände bland annat att programmet var 

till hjälp på flera avseenden så som att dela 

erfarenheter med andra människor i samma 

situation vilket gynnade vårdaren och patienten. 

 

 

Medel 

 

IV 

 

 


