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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka anhörigvårdares upplevelser av att vårda 

en närstående i livets slutskede i hemmet samt belysa de anhörigas upplevelser av möten med 

vårdgivarna. Vetenskapliga artiklar söktes i sökmotorerna Elin och Cinahl. Sökorden som 

användes var: Palliative (home) care, family, family caregiver, caregiver, home based, needs, 

home nursing och perspective. Sökningarna resulterade i 17 artiklar som visade att anhörigas 

upplevelse av den palliativa vården karakteriserades av befrämjande och hämmande 

upplevelser. Då de anhöriga kände att de hade gjort allt de kunnat för sin närstående genom 

att vårda denne i hemmet, så upplevdes det som att döden var lättare att acceptera. De 

anhöriga kände en stolthet och en tillfredsställelse över att ha varit anhörigvårdare och att de 

kunnat vara delaktiga i vården och de kände att de hade fått en stärkt självkänsla av 

upplevelsen. En avgörande faktor för hur de anhöriga upplevde den palliativa vården i 

hemmet var stödet de fick ifrån vårdgivarna. Tala enskilt med personalen, bli bemött med 

respekt och att även de anhöriga blev sedda var faktorer som påverkade erfarenheten av att 

vara vårdgivare positivt. De anhöriga hade behov av praktiskt stöd, emotionellt stöd och 

information för att känna sig mindre sårbara och minska bördan.  De uppgav att de ofta kände 

sig osäkra på hur de skulle klara av rollen som vårdare och var ofta oroliga för att göra fel när 

de tog hand om den sjuke. Osäkerheten kom sig ofta av bristfällig information om hur 

situationen skulle se ut och i vilken mån de skulle få hjälp från vårdgivarna. De anhöriga la 

ofta sina egna behov åt sidan och tog på sig för mycket uppgifter och detta ledde till tidsbrist 

och isolering vilket påverkade de anhörigas mentala hälsa.  

Nyckelord: Anhörigvårdare, Behov, Palliativ vård, Upplevelser  

Key Words: Family caregiver, Experiences, Needs Palliative care,  
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Inledning 

Ordet palliativ kommer från latinets pallium och betyder mask eller mantel, metaforiskt att 

man sveper en mantel om den sjuke. Palliativ vård innebär lindrande vård, i motsats till 

kurativ vård som innebär botande vård. Den palliativa vården har blivit ett allt större område 

då allt fler människor idag vill dö i hemmet. Tidigare studier visar att cirka 50-70% av dagens 

cancerpatienter helst vill dö hemma då detta ger dem möjlighet att behålla en så normal 

vardag som möjligt. I Sverige blir befolkningen äldst i världen och cirka 18 % är över 65 år. 

Samtidigt som befolkningen ökar i ålder så minskar antalet platser på institutioner vilket leder 

till att fler vårdas i hemmet (Beck-Friis & Strang, 2005). År 1989 skedde 90 procent av alla 

dödsfall i Sverige på sjukhus eller särskilt boende. Runt år 2000 förändrades dödsplatsen för 

svårt sjuka och döende från att ha varit nästan enbart sjukhus ut till särskilda boenden och nu 

även till hemmen. Dock dör det fortfarande flest människor på sjukhus. Möjligheterna till att 

dö hemma har utökats på grund av den palliativa vårdens utveckling och detta kommer att 

leda till att ökningen av människor som dör i hemmet fortsätter (SOU 2001:6). Omkring 90 

000 personer dör i Sverige varje år och det uppskattas att cirka en tredjedel av dessa behöver 

utnyttja specialiserad palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). 

Palliativ vård 

Målet med palliativ vård är att se till att de patienter som lider av en obotlig sjukdom får en så 

bra och smärtfri sista tid i livet som möjligt, både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. 

Vården har till syfte att ge bästa möjliga livskvalitet under så lång tid som möjligt och ska 

kunna erbjudas dygnet runt. Inom den palliativa vården finns även som mål att de anhöriga får 

en så bra sista tid som möjligt både under och efter sjukdomstiden. Det är därför viktigt att 

den palliativa vården även stödjer de anhöriga då de är en förutsättning för att vården i 

hemmet ska vara möjlig. Den palliativa vården är indelad i två olika faser, den tidiga och den 

sena fasen. Den tidiga fasen varar från några månader upp till flera år och innebär att 

sjukdomen är obotlig men viss behandling är fortfarande möjlig. Målet med vården under 

denna fas är att förlänga livet och ge högsta möjliga livskvalitet. I den sena palliativa fasen 

finns inte längre någon behandling att erbjuda och döden förväntas inom några veckor till 

någon månad.  Målet är då att skapa livskvalitet och se till att göra den sista tiden så bra som 

möjlig för den sjuke (Beck-Friis & Strang, 2005). Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård 
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som utförs i en patients hem och som genomförs efter en vårdplanering (Socialstyrelsen, 

2006).  

Historik 

Fram till mitten av nittonhundratalet var möjligheterna till effektiv smärt- och 

symtombehandling begränsade. Den nuvarande palliativa vården föddes under 1950-talet då 

möjligheterna för läkemedelsbehandlingar utvecklades och döendes existentiella och 

psykosociala behov började uppmärksammas. Hospice är ett ord som har lång historia. Redan 

under medeltiden betydde ordet en skyddande plats för pilgrimer. På 1800-talet kopplas ordet 

för första gången samman med vård då två stycken hospice grundades av nunnor på Irland. 

Även i London öppnades ett hospice av samma nunneorden år 1905. Där vårdades patienter 

med långt framskriden sjukdom som ofta var obotlig. Dock var möjligheterna till god palliativ 

vård under den här tiden begränsade på grund av brist på förståelse och brist på medicinsk 

kunskap. Pionjären för den moderna palliativa vården var Dame Cicely Saunders. Hon 

öppnade St. Christophers Hospice i London år 1967. Detta kom att räknas som det första 

moderna hospicet, där det vårdades patienter i livets slut. Hon uppmärksammade att den 

sjukes och den anhöriges behov sällan lyftes fram och valde att i sin rörelse fokusera på 

individernas specifika behov. Hon betonade även vikten av ett teamarbete inom vården och 

vikten av att även se till familjen och inte bara den sjuke. I och med att St. Christophers 

Hospice öppnas spreds idéerna vidare över hela världen och under 1970-talet blev 

hospicerörelsen snabbt en viktig del i cancervården. (Europarådet, 2003). 

Palliativ vård i Sverige 

Den specialiserade palliativa vården kom till Sverige på 1970-talet i och med att ett 

hemsjukvårdsbaserat hospiceprogram utvecklades. Det första palliativa teamet startades i 

Sverige 1962. Bräcke Helhetsvård hette Sveriges första hospice och startades 1986 i Göteborg 

(Ternestedt, 1998) och i slutet på 1999 fanns det ca 69 stycken hospiceenheter i Sverige 

(Europarådet, 2003). År 2006 var antalet palliativa rådgivningsteam i Sverige 41 stycken 

medan antalet hospiceplatser var oförändrat från år 2000 (Socialstyrelsen, 2006). Vid ungefär 

samma tidpunkt fanns det 3158 hemsjukvårdsplatser tillgängliga totalt i hela Sverige och bara 

680 slutenvårdsplatser för palliativ vård. Detta speglar patienternas önskemål om att få vistas 

hemma intill döden och visar på behovet av kompetenta specialiserade palliativa team som 

besöker patienterna i hemmet. Tidigare var den palliativa vården ofta enbart inriktad på 

cancersjuka men har på senare tid kommit att innefatta även andra diagnoser. I dagsläget finns 

ingen medicinsk specialitet inom palliativ vård i Sverige till skillnad från flertalet andra länder 
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som t.ex. Kanada, Australien och USA. Men om den palliativa vården fortsätter att utvecklas 

kan det nog behövas i framtiden (Nationella rådet för palliativ vård, 2010).  

I Sverige finns tre vårdformer tillgängliga för vård av döende personer: 

Särskilt boende: Här vårdas ofta äldre personer som har behov av omfattande insatser inom 

vård och omsorg dygnet runt. Personerna som dör här har ofta bott en längre tid, miljön är 

välkänd och en sorts trygghet finns. Vårdpersonalen finns i närheten vid behov vilket inger en 

trygghet. Här är det ofta väntade dödsfall som går lugnt till (SOU 2001:6). 

Det egna hemmet: Här vårdas personer med varierande insatser från vårdgivarna. Här känner 

de sjuka sig som mest hemma och de kan bevara sin självständighet in i det sista. Möjligheten 

att få avancerad medicinsk vård i hemmet har ökat och den sjuke och de anhöriga är beroende 

av hjälp från kommunens äldreomsorg och sjukhusens hemsjukvård (SOU 2001:6). 

Sjukhus eller hospice: Här vårdas personer med större behov och symtom. På sjukhus och 

hospice finns mest medicinsk kunskap och möjlighet att snabbt lindra symtom. 

Självständigheten blir på sjukhus ibland lidande och anhöriga ansåg ofta att de blev åsidosatta 

(SOU 2001:6). På hospice vårdas enbart palliativa patienter och de kommer ofta dit på grund 

av komplicerade symtom som kräver god kunskap om lindring. Denna form kan även 

användas som avlastning för den anhörige som vårdar i hemmet (Socialstyrelsen, 2006). 

Palliativt team 

Behovet av kvalificerad hemsjukvård dygnet runt har ökat på grund av den ökade mängden 

människor som dör i hemmet. För att kunna ge så god vård som möjligt till de sjuka finns det 

ett team av sjukvårdspersonal och övrig personal tillgängligt. Det palliativa teamet kan bestå 

av läkare, distriktssköterska, sjuksköterska, dietist, arbetsterapeut och kurator. Även präster 

finns ofta att tillgå. Den breda kompetensen som finns i teamet gör det möjligt att få en så bra 

helhetsvård av patienten och de anhöriga som möjligt utefter deras individuella behov. Den 

palliativa vården i hemmet bedrivs med hjälp av primärvården (Primärvårdens hemsjukvård) 

och sjukhuset (Sjukhusansluten hemsjukvård) (Beck-Friis & Strang, 2005). De palliativa 

teamen gör hembesök hos patienterna som bor i hemmet eller i särskilda boenden för att göra 

olika hälso- och sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2008). 

Olika former av anhörigstöd som kan erbjudas av Sveriges kommuner 

Anhörigstödet som kommunen kan erbjuda är till för kortvarig avlastning i vårdarsituationen, 

avlastningen kan ske både inom hemmet och utom hemmet. Stödet är avgiftsbelagt och 

beviljas först efter en prövning av behovet av en handläggare inom kommunen 
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(Socialstyrelsen, 2002). 

 Dagverksamhet: Ger anhörigvårdaren avlastning några timmar om dagen, några dagar i 

veckan. Detta är till för att aktivera den sjuke och ge den möjlighet till ytterligare sociala 

kontakter och sysselsättning. Vanligast är att den sjuke får komma på dagverksamheten två 

dagar i veckan och fyra till sex timmar per dag (Socialstyrelsen, 2002) 

Korttidsboende: Den sjuke vårdas borta från hemmet på en avdelning dygnet runt under en 

längre period, ofta en eller två veckor i taget. Anhörigvårdaren ska under denna period kunna 

ta igen sig och göra saker som han eller hon vill göra. Detta ska ge mer kraft och ork att kunna 

vårda den sjuke i fortsättningen. Denna avlastningsform kan ofta vara genom så kallad 

växelvård där den sjuke vistas till exempel två veckor hemma och sen två veckor på 

korttidsboendet och sen varvas detta (Socialstyrelsen, 2002). 

Hemtjänst: Avlastning i hemmet genom besök av personal från hemtjänsten. Personalen 

utför förutbestämda uppgifter såsom städning, tvätt eller personlig omvårdnad av den sjuke 

eller den anhörige. Vilka uppgifter som ska utföras bestäms av kommunens biståndsbedömare 

vid ett bedömningssamtal utefter vad behoven är. Mängden hjälp som den sjuke och den 

anhörige kan få varierar stort beroende på behov (Socialstyrelsen, 2002). 

Avlösning i hemmet: Innebär att anhörigvårdaren får besök av personal, antingen från 

kommunens hemtjänst eller någon annan organisation, som tar över ansvaret för några 

timmar. Detta gör att den anhörige kan ta sig hemifrån och göra saker som han eller hon vill 

(Socialstyrelsen, 2002). 

Övrigt stöd som kan vara underlättande för de anhöriga 

Tekniska hjälpmedel: Ökar möjligheten för den anhöriga att hjälpa den sjuke i hemmet. Kan 

innebära rullstol, höjning av toalettstol, sänglyft och bostadsanpassning som borttagning av 

trösklar och rullstolsramp (Socialstyrelsen, 2002). 

Larm: Den sjuke eller vårdaren har en larmknapp tillgänglig att trycka på då behov finns. 

Kommunens personal finns tillgänglig dygnet runt. Detta inger en trygghet för 

anhörigvårdaren att han eller hon inte är ensam (Socialstyrelsen, 2002). 

Servicelägenhet: Lägenhet med tillgång till personal som lättare kan ta sig till hemmet om 

behov uppstår. Närheten till aktiviteter, matservering och sociala kontakter med de övriga 

boende underlättar. Hemtjänsten håller till i samma lokaler som servicelägenheterna finns och 

därmed är tillgången till hemhjälp mer tillgänglig (Socialstyrelsen, 2002). 
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Anhörigvårdare 

Vårdandet av familj, vänner och övriga anhöriga ingår i den palliativa vården. Vem som anses 

vara närstående till patienten beror på vilka patienten själv valt att definiera som närstående 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Att vara anhörig i den palliativa vården är en 

mycket svår och utmanande uppgift som påverkar den anhöriga på många sätt. Anhöriga som 

vårdar i hemmet är en viktig del i den palliativa hemsjukvården och deras nya vardag innebär 

omvårdnadsinsatser dygnet runt. Ofta saknar de erfarenhet av att vårda någon. Dock är det en 

förutsättning för palliativ vård i hemmet att de anhöriga finns närvarande och är positiva till 

detta. Det måste dock finnas ett nära samarbete mellan anhöriga och vårdteam för att den 

palliativa hemsjukvården ska fungera. De anhöriga gör det möjligt att göra den sista tiden 

hemma så meningsfull som möjligt, men för att de ska kunna göra det måste de vara väl 

upplysta om vilken hjälp de kan få. De behöver tillgänglighet och kontinuitet på vårdpersonal 

och tydlig information om sjukdomen och dess vård för att kunna hantera situationen på bästa 

sätt (Beck-Friis & Strang, 2005). I WHO’s definition av palliativ vård klargör de vikten av att 

se till de anhörigas livskvalitet och behov under vårdtiden likväl som till patientens  

* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin sitaution 

under patientens sjukdom och efter dödsfallet. 

* Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och 

familjers behov samt tillhandahåller, om det behövs, även stödjande och 

rådgivande samtal. 

 Utdrag ur WHO’s definition av palliativ vård (WHO, 2002) 

Tidigare studier (Hebert, Arnold & Schultz, 2007; Fleming et al., 2006) har visat att 

anhörigvårdare inom den palliativa vården lider större risk för att drabbas av depression och 

hjärt-kärlsjukdomar. Det framkommer också att de är i stort behov att själsligt och socialt 

stöd. Att se en närstående lida är för anhörigvårdaren oerhört påfrestande och kan leda till en 

ökad stress för både den anhörige och den sjuke. Artikelförfattarna menar att om lidandet blir 

mer hanterligt för den sjuke kan man på så vis också se till att de anhöriga mår bättre eftersom 

de är så mottagliga för den sjukes känslor och upplevelser (Hebert et al., 2007). Fleming et al. 

(2006) har konstaterat att de anhöriga är en del av det primära vårdteamet vid palliativ vård 

och blir som ett språkrör och advokat för sin maka/make. De anhöriga måste även de ha en 

bra relation till vårdgivaren för att kunna ha ett förtroligt samarbete, som präglas av trygghet 

och pålitlighet. Vårdgivaren bör vara uppmärksam på den anhöriges reaktioner och tankar 

kring den sjuke och hjälpa till för att tillgodose de behov som kan uppstå hos den anhörige.  
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Detta belyser även Beck-Friis och Strang (2005)  och menar att de anhöriga ofta är den 

viktigaste informationskällan då patienten inte själv orkar förmedla information gång på gång. 

Vårdpersonalen vänder sig då till de anhöriga i hopp om att få djupare information om hur 

den sjuke mår.  Socialstyrelsen (2006) skriver att de anhöriga gärna vill vara delaktiga i 

vården men att det är viktigt att ta vara på deras behov och tankar. De betonar att de 

närståendes behov skiljer sig mot den sjuke och vårdgivarna bör anpassa stödet och 

informationen efter individen. De visar även på att de anhöriga är en viktig del inom den 

palliativa hemsjukvården och att de ofta har stort ansvar. Vården ska i största möjliga mån 

utformas med de anhörigas åsikter och önskemål i beaktande. Vikten av att ha ett väl 

fungerande stödsystem tas upp i SOU 2001:6 där de förklarar att det underlättade de 

anhörigas situation så att de orkar och vågar vara anhörigvårdare.  

Problemformulering  

Enligt Hebert, Schulz, Copeland och Arnold (2009) får anhöriga som inte fått tillräcklig 

information och hjälp att förbereda sig för den sjukes död svårare att hantera dödsfallet och 

upplever då en svårare sörjningsprocess efteråt. Artikelförfattarna menar att genom att 

förbättra de anhörigas kunskap om de frågor som finns kring döden kan man få dem bättre 

förberedda och på så sätt också förbättra deras välbefinnande.   

Uppsatsförfattarna har i detta arbete valt att lägga fokus på de anhöriga inom den palliativa 

vården då författarna tror att det kommer bli mer och mer vanligt att anhöriga vårdar sina 

sjuka i hemmen. Uppsatsförfattarna anser att grundutbildad sjukvårdspersonal behöver mer 

kunskap om palliativ vård och den psykiska hälsan hos anhöriga som vårdar sina närstående. 

Detta är viktigt för att kunna ge rätt stöd och råd för att lindra även de anhörigas lidande. 

Uppsatsförfattarna har för avsikt att undersöka anhörigvårdares upplevelser av vård av sin 

närstående i livets slutskede samt belysa de anhörigas upplevelser vid mötet med vårdgivarna. 

Syfte 

Syftet var att undersöka anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående i livets 

slutskede i hemmet samt belysa de anhörigas upplevelser av möten med vårdgivarna. 

Frågeställningar 

Hur upplevde de anhöriga sin situation av att vara vårdare av en närstående i livets slutskede? 

Hur upplevde anhörigvårdarna vårdgivarna inom den palliativa hemsjukvården?  
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Definition av centrala begrepp 

Vårdgivare: i föreliggande studie, läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som har 

hand om patienterna utöver den anhörige. 

Anhörigvårdare/anhörig: den person som har det informella ansvaret för vården av den 

sjuke i hemmet, i föreliggande studie make, maka, sambo, son, dotter eller annan person som 

står den sjuke nära t.ex. en vän eller granne. Anhörigvårdarna benämns i studien antingen som 

anhörig eller anhörigvårdare, den som vårdas i hemmet benämns som den sjuke eller den 

närstående.   

Palliativ vård: författarna har valt att studera tiden från det att patienten bedöms vara i ett 

palliativt skede fram till det att döden inträffar. Tiden efter döden är exkluderad i studien. 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar till uppsatsarbetet söktes via sökmotorn Elin @ Dalarna och databasen 

Cinahl. De sökord som har använts är Palliative (home) care, family, family caregiver, 

caregiver, home based, needs, home nursing och perspective. Inklusionskriterierna för att 

artiklarna skulle tas med i uppsatsen var att de var vetenskapligt granskade och publicerade i 

en vetenskaplig tidsskrift år 2000 till 2010 samt att de skulle vara skrivna på engelska. 

Artiklarna skulle vara etiskt godkända och ha medel eller hög poäng efter granskning med 

granskningsmallarna samt svara mot studiens syfte. Författarna valde att exkludera 

litteraturstudier samt artiklar som behandlar palliativ vård av barn och ungdomar.  

Tillvägagångssätt 

Författarna började söka artiklar utifrån valt område i databaserna genom att kombinera 

sökorden. Abstract lästes igenom för de artiklar som hade en relevant titel utifrån studiens 

syfte. Utifrån detta valdes artiklar ut och lästes igenom av båda författarna. Artiklarna som 

användes till resultatet granskades och betygsattes av båda författarna och en jämförelse av 

resultaten gjordes för att se att båda författarna uppfattat artiklarna lika. Övrig litteratur om 

palliativ vård söktes på biblioteket för att användas till introduktionen. Även rapporter om 

palliativ vård söktes från Socialstyrelsen och Regeringen via deras internetsidor. Utifrån syfte 

och frågeställningar har författarna analyserat artiklarna och funnit gemensamma teman 

utifrån innehållet. Dessa teman blev sedan huvudrubriker i uppsatsens resultat. Detta sätt att 
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arbeta underlättade den fortsatta processen då det var lättare att få struktur. De slutgiltiga 

teman som författarna använde sig av var: Erfarenheter som varit befrämjande för de 

anhörigas upplevelse - En sista önskan, Ett medvetet val, Närvaro av stöd, Det informerande 

samtalet. Erfarenheter som varit hämmande för de anhörigas upplevelse - Känsla av 

otillräcklighet, Att vara bunden till hemmet, Frånvaro av stöd, Osäkerhet, Psykisk och fysisk 

påfrestning, I skuggan av den sjuke. 

Analys 

Artiklarna granskades med hjälp av modifierade granskningsmallar som erhölls av Högskolan 

Dalarna (se bilaga 1 och 2) där frågor om syfte, metod och resultat ingick. Författarna 

använde en mall för artiklar med en kvantitativ ansats som innehöll 29 frågor och en mall för 

artiklar med kvalitativ ansats som innehöll 25 frågor. Dessa mallar kunde ge en maxpoäng på 

29 (kvantitativa) respektive 25 poäng (kvalitativa). Granskningsmallarna användes för varje 

artikel som lästes i sin helhet och för att inkluderas i studien krävdes minst medelkvalitet, 

vilket författarna begränsade till 20 poäng (≈70 %) för de kvantitativa samt 18 poäng (≈70 %) 

för de kvalitativa. För att få hög kvalitet krävdes 24 poäng (≈85%) eller mer för de 

kvantitativa och 21 poäng (≈85%) eller mer för de kvalitativa. 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas/ 

Sökmotor 

Sökord Antal träffar Lästa 

artiklar 

Antal i 

resultat 

Cinahl Palliative care AND caregiver 

Palliative care AND family caregiver 

Palliative care AND family caregiver AND needs 

Palliative care AND family caregiver AND needs AND home 

based 

372 

202 

68 

12 

0 

5 

6 

1 

0 

4 

4 

1 

Elin Palliative home care AND family 

Palliative care AND family caregivers 

Palliative care AND home AND perspective 

Home nursing AND family 

 

28 

57 

45 

41 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 
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Forskningsetiska överväganden 

Författarna avsåg att förhålla sig objektivt till all insamlad data och återge litteraturen 

sanningsenligt. Författarna använde sig enbart av tidigare publicerad forskning som har 

granskats av en etisk kommitté, därmed krävdes inga större etiska överväganden i val av 

vetenskapliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2008).  

Resultat 

Den främsta anledningen till valet av palliativ hemsjukvård var att de anhöriga hade lovat den 

sjuke att få vara hemma. En ytterligare anledning till att anhöriga valde att vårda sin 

närstående i hemmet var att de ansåg att det inte fanns några andra alternativ (Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). En av de saker som lyfts fram i flertalet artiklar (Clemmer, 

Ward-Griffin & Forbes, 2009; Jo, Brazil, Lohfeld & Willison, 2007; Perreault, Fothergill-

Bourbonnais & Fiset, 2004; Wong & Ussher, 2009) och som de anhöriga upplevde som 

positivt med att vårda sin närstående hemma är att de kände att de fick ett fördjupat band i 

relationen dem emellan. Trots detta karakteriserades de anhörigas erfarenheter av både 

positiva och negativa känslor.  

Utifrån frågeställningarna har författarna valt att presentera resultatet med hjälp av följande 

rubriker/teman: Erfarenheter som varit befrämjande för de anhörigas upplevelse och 

Erfarenheter som varit hämmande för de anhörigas upplevelse. Respektive tema har 

underrubriker, vilka presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. 

Rubriknivåer

 

Erfarenheter som varit befrämjande för de anhörigas upplevelse » En sista önskan 
Ett medvetet val » Känsla av stolthet 

Närvaro av stöd » Praktiskt stöd 
Emotionellt stöd 
Kontinuitet 

Det informerande samtalet 
Erfarenheter som varit hämmande för de anhörigas upplevelse » Känsla av otillräcklighet 

Att vara bunden till hemmet 
Frånvaro av stöd 
Osäkerhet 
Psykisk och fysisk påfrestning 
I skuggan av den sjuke 
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Erfarenheter som varit befrämjande för de anhörigas upplevelse 

Proot et al. (2003) skriver i sin studie att då anhörigvårdarna kunde fortsätta leva sitt liv på 

liknande sätt som innan den palliativa vården, så kände de att de blev mindre sårbara och 

kunde ha en mer avslappnad inställning till sin situation. Det var därför av stor betydelse att 

de hade möjlighet att behålla sitt sociala kontaktnät och vardagsliv. Tillfredställelsen av att 

kunna bidra med något och dela den sista tiden med den sjuke gav även anhöriga en mening 

med deras beslut (Sano et al., 2007). 

En sista önskan 

En av de främsta anledningarna som anhörigvårdarna gav till att vårda den sjuke i hemmet var 

att den sjuke hade uttryckt en önskan om att få dö hemma och att denne därigenom kunde få 

ett så värdigt slut som möjligt (Sano et al., 2007; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; 

Wong & Ussher, 2009). Perreault et al. (2004) skriver i sin artikel hur de anhöriga ofta kände 

en tillfredsställelse över att de hade kunnat uppfylla den sjukes önskan om att få dö hemma 

och hade en känsla av att de hade lyckats med något, vilket hade stärkt deras egen självkänsla 

trots förlusten. Detta återfanns även i ytterligare litteratur (Weibull, Olesen, & Neergaard, 

2008; Wong & Ussher, 2009) där Weibull et al. (2008) tar upp att anhörigvårdarna också 

kände att de hade haft lättare för att acceptera döden när den väl inträffade då de hade vårdat 

sin närstående fram till dödsdagen, de kände att de hade gjort allt de kunnat och tagit sitt 

ansvar. Wong och Ussher (2009) betonar att anhöriga upplevde vårdandet som givande då den 

sjuke fått sina behov och önskningar tillfredsställda. En anhörig poängterade vikten av att han 

fått vårda sin fru hemma intill döden: 

I’d have to say it was worthwhile towards the end, you know what I mean. 

That I helped her, I felt like I’d helped her all the way through. And that she 

appreciated, like, me being there. That was the point, you know (Wong & 

Ussher, 2009, s 277). 

 

Att vårda i hemmet gjorde det möjligt för de anhöriga att behålla sitt eget liv i största möjliga 

mån och de behövde inte åka långa sträckor fram och tillbaka till sjukhuset för att vara i 

närheten av den sjuke (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Hudson (2004) skriver att de 

anhöriga upplevde den palliativa vården positivt om de fick vara tillsammans med sin 

närstående intill slutet och gå igenom sjukdomstiden tillsammans, detta gjorde att de kände 



  

11 

sig starkare än någonsin. De ansåg även att de hade lärt sig något om sig själva och stärkt sin 

självbild då de klarat av mer än de trott att de skulle göra. 

Ett medvetet val 

Wong och Ussher (2009) beskriver hur de anhöriga upplevde att det först kändes som en plikt 

att ta över vården. Men när de i efterhand såg tillbaka på vårdtiden så upplevde de det som 

någonting positivt och något som de inte hade velat vara utan, eftersom de ansåg att 

hemmiljön skapat en fridfull och värdig miljö för den sjuke att dö i.  

”…but I just felt it was the right thing to do and I should’ve done it anyway 

(...) so I don’t look on it now as rewarding, I look at it as yes, I’m glad I’ve 

done that, and while it was tough at the time, that’s all in the past, so I... you 

know, I don’t have any regrets, I think some people that... I think to die in 

hospital would be just dreadful, (...) so yeah, I... I feel I’ve done the right 

thing” (Wong & Ussher, 2009, s 278). 

Brobäck och Berterö (2003) betonar i sin artikel att den palliativa vården i hemmet måste vara 

frivillig från den anhöriges perspektiv och att de anhöriga ofta ville vara vårdare . Författarna 

beskriver också att de anhöriga var ivriga att lära sig om vårdandet och ville bli duktiga 

vårdare för att det gav dem en känsla av delaktighet i vården kring den sjuke. I en studie var 

inte de anhöriga medvetna om det stöd som fanns att tillgå men valde ändå att vårda sin 

närstående hemma och kände sig starka nog att klara det. De blev istället positivt överraskade 

då de fått kontakt med vårdgivarna och blivit informerade om vad det fanns för hjälp att tillgå, 

att det fanns ett palliativt team som skulle besöka dem i hemmet och hjälpa till med vården 

(Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Känsla av stolthet  

En av de saker som de anhöriga såg som positivt med att vara anhörigvårdare var att de kände 

sig stolta över att ta ansvar för något så stort och att de kände det som att de hade fått en 

möjlighet till att göra någonting speciellt (Hudson, 2004). Jo et al. (2007) kom fram till att de 

anhöriga såg på vårdandet som en naturlig förlängning av förhållandet och som någonting 

som hade växt fram över åren. Detta beskrev de anhöriga med att de spenderade mycket tid 

tillsammans och var delaktiga i vården hela vägen. Att de fick vara med vid beslut och vid 

vård gjorde att de fick en speciell gemenskap. De anhöriga i Weibull et al. (2008) hade alla 

ansvarat över medicinska och fysiska göromål med patienten och de kände sig nöjda med att 

ha gjort dessa saker. De kände alla att de under den palliativa vårdtiden hade nått sin gräns för 



  

12 

vad de skulle orka, fysiskt och psykiskt, men att det ändå hade varit en positiv upplevelse för 

att det hade varit möjligt att medverka till så hög grad och de hade visat för sig själva att de 

kunde mer än de först trott. ”The closeness- lying with him when he`s in pain, trying to 

comfort him- I get a lot out of that, even though it was almost killing me watching him in 

pain” (Hudson, 2004, s 62) 

Närvaro av stöd 

Proot et al. (2003) skriver i sin studie att stödet de anhöriga fick från vårdgivarna var 

avgörande för hur de upplevde den palliativa vården i hemmet. För att öka deras positiva 

upplevelse av att vårda sin sjuke närstående behövde de få tala enskilt med personalen, bli 

bemötta med respekt och känna att även de blev sedda. Clemmer et al. (2009) visar att de 

anhöriga som ansåg att deras förväntningar uppfylldes var nöjda med vårdgivarna och ansåg 

sig ha ett gott stöd och förtroende för dem. Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) kommer i 

sin studie fram till att om det fanns fler än en anhörigvårdare som vårdar den sjuke, ökade 

chanserna till en lyckad palliativ omvårdnad i hemmet då de slapp bära hela bördan själv. De 

anhöriga som deltog i Friedrichsens (2003) studie delade denna upplevelse av att det var 

bättre att vara flera delaktiga då delad vetskap om sjukdomen och dess vård gav dem en mer 

positiv upplevelse och de kunde ha en delad god dialog. Tillsammans med resten av familjen 

hjälptes de åt och hade möjlighet att dela de vardagliga sysslorna samtidigt som de kunde 

stödja och avlasta varandra när vården blev för påfrestande (Wong & Ussher, 2009). Perreault 

et al. (2004) fann att då det fanns en stödperson vid den anhöriges sida och om stödet från 

övriga familjen var befintligt kunde den anhörige behålla sin roll som vårdare och behålla en 

positiv känsla för vården. Några uttryckte det så som att de inte hade klarat av att fortsätta 

vårda utan stödpersonens hjälp. Stödpersonerna som deltog i denna studie var en 

familjemedlem. Det var viktigt att både den sjukes och den anhöriges behov 

uppmärksammades av stödpersonen likväl som av resterande familj. Då de anhöriga fick hjälp 

med hushållssysslor av den övriga familjen så kände de att det blev lättare att fokusera på 

vården. Stödpersonen gjorde det även möjligt för den anhörige att få lite andrum från hemmet 

och ansvaret. Då stödpersonen var närvarande hos den sjuke kunde den anhörige känna sig 

säker och kunde ta lite tid för sig själv. Clemmer et al. (2009) tar upp att de anhöriga hade 

förväntningar på vårdgivarna och de som kände att dessa förväntningar uppfylldes var nöjda 

med vårdgivarna och ansåg sig ha ett gott stöd och förtroende för dem. Proot et al. (2003) 

skriver i sin studie att de anhöriga behövde praktiskt stöd, emotionellt stöd och information 
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från vårdgivarna. Om dessa blev uppfyllda så upplevde de anhöriga att de kände sig mindre 

sårbara och att deras börda minskade. 

Praktiskt stöd 

Proot et al. (2003) skriver i sin studie att då anhörigvårdarna kunde fortsätta de aktiviteter de 

hållit på med innan den palliativa vården, såsom arbete och hobby, samt om de kunde behålla 

sitt sociala kontaktnät och sitt vardagsliv så kände de att de blev mindre sårbara och kunde 

slappna av. Detta underlättades när de hade praktisk hjälp från vårdgivarna. Sano et al. (2007) 

skriver i sin artikel att majoriteten av anhörigvårdarna varit nöjda med och positiva till den 

palliativa vården i hemmet. Detta för att de hade haft stöd och hjälp ifrån ett palliativt team. 

De upplevde att den palliativa vården hade varit nyttig för både den sjuke, den anhörige och 

den övriga familjen och att de genomgående hade haft bra nytta av vårdgivarna för avlastning. 

Artikelförfattarna drar slutsatsen att om de anhöriga har bra stöd från vårdgivarna i form av ett 

palliativt team eller liknande så är risken mindre att de blir överbelastade på grund av sin 

situation. Weibull et al. (2008) skriver i sin studie att det som var avgörande för de anhöriga 

att det skulle bli en positiv upplevelse att vara anhörigvårdare var att de kunde känna sig säkra 

genom tillgång till vårdgivarna dygnet runt. Även Wennman-Larsen och Tishelman (2002) 

betonar att tillgång till vårdgivarna tjugofyra timmar om dygnet gjorde att de anhöriga kände 

sig säkra i sin situation då de kunde få hjälp när behov uppstod. 

”…I thought it would work, but of course I was a bit worried. My daughter 

also said to me, ´do you dare take the responsibility´? Well I haven’t thought 

that far. What could happen? – something at night – yes, just about anything! 

But now with this help, I don’t have to worry anymore”  (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002, s 243). 

Munck et al. (2008) kom i sin studie fram till att de flesta anhöriga varit nöjda med det stöd de 

fick ifrån vårdgivarna och att de fått det stöd de behövt för att klara av vårdandet. De kom 

fram till att vårdgivarnas stöd var viktigt för att de anhöriga skulle kunna behålla kontrollen 

över situationen och känna sig delaktiga i vården. 

Emotionellt stöd  

De anhöriga betonade också att när de hade haft möjlighet att kontakta någon för att rådfråga 

och be om hjälp så minskade det deras känsla av belastning (Sano et al., 2007). Flertalet 

anhörigvårdare i Proots et al. (2002) studie upplevde att emotionellt stöd från vårdgivarna 

minskade känslor som rädsla, osäkerhet och ensamhet. Vårdgivarna gav dem möjlighet att 
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kunna fortsätta med egna sociala kontakter och egna intressen genom att finnas tillgängliga. 

Weibull et al. (2008) konstaterar också att de anhöriga hade lättare för att anpassa sig till 

situationen som anhörigvårdare om tillräckligt med stöd fanns att tillgå. Ett antal deltagare i 

studien av Proot et al. (2002) upplevde att omvårdnadspersonalen fanns som stöd genom att 

vara positiva trots den svåra situationen och att de respekterade de anhörigas beslut att avstå 

från något de inte ville göra. De anhöriga upplevde ett emotionellt stöd från vårdpersonalen 

om de fick vara delaktiga i besluten kring den sjukes vård. När vårdgivarna uppmuntrade till 

egenvård av den anhöriga och utryckte sin oro upplevdes även detta som ett stort stöd (Funk, 

Allan & Stajduhar, 2009). Weibull et al. (2003) betonade även att då vårdgivarna hade 

förtroende för de anhöriga och trodde att de skulle klara av att vårda den sjuke så kände de 

anhöriga att de faktiskt klarade det ”[Nurses] make me feel that I’m doing something good 

and that I’m helping” (Funk et al., 2009, s 443). Zapart, Kenny, Hall, Servis och Wiley 

(2007) tar upp att de anhöriga har behov av andrum och vila från vårdandet. De ansåg att de 

behövde hjälp nattetid så att de fick vila upp sig ordentligt. Då vårdgivarna fanns tillgängliga 

på natten eller om det skulle hända något så kunde de anhöriga slappna av och koppla bort 

vårdarrollen.  

Kontinuitet  

Clemmer et al. (2009) och Jo et al. (2007) tar båda upp att kontinuitet i vårdgivarna var 

någonting som förstärkte den positiva upplevelsen av den palliativa vården för 

anhörigvårdarna. De ville känna igen sjuksköterskorna och läkarna som besökte dem i 

hemmet och skapa en relation för att kunna känna sig säkra och trygga. Var de trygga kände 

de att de kunde lämna hemmet för en stund när vårdgivarna var närvarande utan att behöva 

oroa sig för om det skulle hända något. En anhörig i Jo et al. (2007) uttryckte även att 

vårdgivarna blev som vänner som kom på besök: “It’s been the same [care] all the way 

through which is really nice because then, they’re [home service workers] almost like friends 

now” (Jo et al., 2007 s 14). 

En anhörig i Clemmer et al. (2009) kände att hon fick ett djupare band med sjuksköterskan 

som återkom: ”You do…develop some kind of a bond when you’re seeing someone all the 

time… [The nurse] listen[s] to my thoughts…and we…work things out together” (Clemmer et 

al., 2009,  ss 273-274).   
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Det informerande samtalet 

Om de anhöriga fick tillräcklig och relevant information var de överlag positiva till den 

palliativa vården (Brobäck & Berterö, 2003). Clayton, Butow och Tattersall (2005) tar i sin 

studie upp vikten av att anpassa informationen efter situation. Även Dubenske et al. (2008) tar 

i sin studie upp vikten av anpassning av informationen efter vem den anhörige är och vilket 

stadium av den palliativa vården den sjuke befinner sig i. Vid inträdet i den palliativa vården 

var information om sjukdomen och mediciner det som efterfrågades. De anhöriga efterfrågade 

även information om vården och hur de skulle förhålla sig till den sjuke och den övriga 

familjen framöver. Det som de anhöriga i Clayton et al. (2005) såg som viktigast var att få 

information om själva vårdprocessen. De ville veta hur de på bästa sätt skulle ta hand om sin 

närstående i hemmet, hur de sedan skulle veta om patienten dött och vad som skulle ske 

därefter. Artikelförfattarna betonade att det är viktigt att ta vara på den anhöriges behov då de 

ansåg att det kan gynna både den sjukes och den anhöriges livskvalitet. De trodde att de skulle 

ha lättare för att diskutera svåra frågor som döden om inte den närstående var närvarande. De 

anhöriga kände att de behövde den informationen för att kunna vara förberedda på vad som 

komma skulle (Clayton et al., 2005). Även Brobäck och Berterö (2003) och Proot et al. (2002) 

tar upp att relevant information till de anhöriga, speciellt om sjukdomen, är viktigt för att 

möjliggöra deras delaktighet vid beslutsfattande och ge dem en chans att ha realistiska hopp 

om en dag i taget och behålla sin positiva bild av att vara anhörigvårdare. Friedrichsen (2003) 

skriver i sin studie att rätt information till anhörigvårdaren gjorde att denne fick lättare att 

förstå sin situation, lättare att planera sitt liv och känslan av att vara mentalt förberedd för 

döden. De ansåg även att de hade rätt att få veta vad som sker efter ett helt liv tillsammans 

med patienten och att det var anhörigvårdaren som hade ansvaret för att ge rätt information till 

den övriga familjen. Information gällande medicin och andra hjälpmedel var också viktigt för 

att de anhöriga skulle uppleva ett gott stöd från vårdgivarna. De anhöriga ville veta lika 

mycket som den sjuke om sjukdomen och förloppet, detta gjorde att de kunde ha en ärlig och 

rak dialog om livet och framtiden: 

”After getting the information we talked more openly with one another, and I 

think I’ve changed a lot. I have a different outlook on life. Many things that 

were so important before now seem trivial. We talk to each other. That’s why 

this information is so important. It’s extremely important that both of us have 

the same information” (Friedrichsen, 2003, s 243). 
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Det var betydelsefullt för de anhöriga att vårdgivarna var tydliga med vilken avlastning som 

fanns att tillgå och att de beslut som fattades inte var slutgiltiga utan kunde ändras när som 

helst. Det var också betydelsefullt för de anhöriga att de fick veta att hjälpmedel som 

behövdes var tillgängliga och att de fanns till deras förfogande så fort de hade talat om att de 

skulle behöva dem (Proot et al., 2002). Trots att de anhöriga i Wennman-Larsen och 

Tishelmans (2002) studie var väldigt osäkra vid den palliativa vårdens början upplevde de inte 

att de hade fått för dålig information från vårdgivarna utan såg det som att de visste det de 

önskade veta. De kände att ytterligare information många gånger enbart var en belastning och 

kunde göra att deras börda blev tyngre. God kommunikation med vårdgivarna skapade 

förutsättningar för de anhöriga att ställa sina frågor och få föra fram sina funderingar. Det 

gjorde att de kunde få den information de behövde för att kunna vårda på bästa möjliga sätt 

(Jo et al., 2007).  Wennman-Larsen och Tishelman (2002) tar upp i sin studie att de anhöriga 

som hade en bra kommunikation och lätt hade kunnat få tag på vårdgivarna vid eventuella 

frågor inte upplevde vården lika skrämmande och var därför inte lika rädda för att de skulle 

göra fel. De anhöriga ansåg även att det var viktigt att vårdgivarna frågade dem ifall de ville 

hjälpa till och tog reda på vad de ville och kunde göra. De ville även vara delaktiga vid beslut 

(Weibull et al., 2008). Även Proot et al. (2002) menar att om de anhöriga får vara med och 

sätta sina egna gränser och välja vad de vill utföra tillsammans med vårdgivarna ökar också 

chanserna för en bra kommunikation dem emellan. Jo et al. (2007) visade att anhörigvårdarna 

ofta varit mycket tacksamma över den formella hemsjukvården från vårdgivarna som de 

erhöll och de ansåg att då kommunikationen hade fungerat tillfredsställande så hade det varit 

en positiv upplevelse att ha vårdgivarna närvarande.  

Erfarenheter som varit hämmande för de anhörigas upplevelse 

Brobäck och Berterö (2003) skriver att de anhöriga uttryckte att de hade velat visa sin 

närstående att de brydde sig och hade därför valt att vårda den sjuke i hemmet, men de kände 

också att det till mångt och mycket var en börda. De kände att ansvaret och pressen av att vara 

tillgänglig hela tiden gjorde att de blev trötta och ansträngda. 

Känsla av otillräcklighet 

Brobäck och Berterö (2003) skriver att de anhöriga gärna hade velat vårda sin närstående men 

att de ofta kände att de inte klarade av det, vilket i sin tur gjorde dem frustrerade. De 

relaterade detta till att de anhöriga ofta fick bristande information, vilket gjorde att de kände 

sig otillräckliga som vårdare då de inte visste hur de skulle vårda på bästa sätt. 

Anhörigvårdarna uttryckte även en känsla av oduglighet och hjälplöshet när de inte fick den 



  

17 

rätta informationen och undervisningen. De ville veta hur och när de skulle utföra sina 

vårduppgifter för att kunna känna sig säkra“It is difficult always to do the right thing, to 

please,...this is the most difficult part... “(Brobäck & Berterö, 2003, s 342). Weibull et al. 

(2008) tar även de upp att de anhöriga fick negativa känslor då de kände sig osäkra och 

ensamma. De kände sig maktlösa över situationen. Brobäck och Berterö (2003)  beskriver hur 

de anhöriga ofta kände att ansvaret för vården av sin sjuke närstående vilade på deras axlar. 

De anhöriga var i stort behov av att ha kontroll över situationen och de tog ofta på sig för 

mycket uppgifter vilket resulterade i att de kände sig isolerade och otillräckliga på grund av 

den tid dessa uppgifter tog (Munck et al., 2008).  

Att vara bunden till hemmet 

De anhöriga i Brobäck och Berterö (2003) betonade att isoleringen innanför hemmets väggar 

var en av de största nackdelarna med palliativ hemsjukvård. De anhöriga kände att de inte 

hade något andrum eller möjlighet att komma bort en stund. Det var endast till natten de fick 

vara för sig själva, men trots detta hade de svårt att släppa tankarna och ansvaret för den 

sjuke. De var konstant oroliga att det skulle hända något när de inte var närvarande. De 

anhöriga satte istället sitt liv i andra hand och koncentrerade sig helt på sin uppgift att vårda 

den sjuke och detta blev deras högsta prioritering. De anhöriga valde att lägga sina egna 

behov åt sidan för att klara av att anta rollen som den duktiga och starka familjemedlemmen 

(Clemmer et al., 2009). De anhöriga upplevde en känsla av att inte ha någon att prata med. 

Helst hade de velat prata med den sjuke om sina funderingar angående situationen och hur det 

skulle kännas att bli lämnad ensam efter att döden inträffat. Några av de anhöriga som tidigare 

tyckt att de kunnat prata med sin partner om allt upplevde isoleringen ännu starkare när det nu 

inte längre var lika enkelt att prata med varandra. Ensamheten var något som blev ännu 

tydligare om de människor de anhöriga hade runt omkring sig inte såg till deras behov och 

välmående utan satte endast den sjuke i fokus (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

Anhöriga upplevde ofta att den sjuke tog all deras tid vilket gjorde att de blev isolerade och att 

tiden inte räckte till för andra aktiviteter (Hudson, 2004). Brobäck och Berterö (2003) skriver 

i sin studie att de anhöriga var bundna till hemmet och att fritid var någonting som inte längre 

existerade. Detta berodde på tidsbrist på grund av vårdsysslor och dessutom var de anhöriga 

alldeles för trötta och utmattade för att orka ta sig ut. Även känslan av att någonting skulle 

hända med den sjuke medan de var borta gjorde att de inte orkade lämna huset. Några av de 

anhöriga i Proot et al. (2003) upplevde det som att de var fångar i sitt eget hus: ”He [the 

patient] is [here], and I feel like a prisoner in my own home” (Proot et al., 2003, s 116). 
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Frånvaro av stöd 

Perreault et al. (2004) beskriver i sin studie några anhörigvårdares besvikelse över att inte ha 

stöd och hjälp ifrån den övriga familjen. De kände att de inte hade någon nära som kunde 

räcka ut en hand för att hjälpa. En del av de anhöriga hos Hudson (2004) upplevde det som att 

deras familjer bara skapade mer stress över situationen. De kände att de inte fick något 

privatliv eller tid att prata med den sjuke då någon familjemedlem var i vägen. De kände även 

att deras övriga familj tyckte att de blev försummade till fördel för den sjuke. Då den 

information och det stöd de anhöriga fick från vårdgivarna var dåligt eller obefintligt kände de 

sig otillräckliga och oroliga för sin närstående. Några upplevde det som att de blev lämnade 

helt själva med hela ansvaret. De anhöriga kände att de inte kunde störa vårdgivarna med sina 

funderingar då de kände det som att vården enbart var till för den sjuke och inte för en orolig 

anhörig (Brobäck & Berterö, 2003). Hudson (2004) skriver också att en anhörig kände sig i 

vägen när vårdgivarna kom på besök: ”When the palliative care nurses come, I feel as though 

they come to see my husband and I’m in the background. I don’t want to interrupt and take 

their time away from him” (Hudson, 2004, s 60). 

Brobäck och Berterö (2003) skriver vidare att detta gjorde att anhörigvårdarna kände sig 

väldigt ensamma i sin situation då de kände att ingen bekymrade sig över dem eller 

uppmärksammade deras behov. Även Wennman-Larsen och Tishelman (2002) visar att de 

anhöriga kände sig väldigt ensamma i sin situation trots att de hade tillgång till den övriga 

familjen och vänner och var därför i stort behov av att hålla kvar vid gamla vanor för att 

vardagen skulle vara så normal som möjligt. Andra anhöriga upplevde att de blev åsidosatta 

och utelämnade från vården av sin närstående när vårdgivarna inte gav sitt fulla stöd. De fick 

kämpa för att få hjälp och kände att vårdpersonalen inte alltid fanns tillgänglig, vilket 

resulterade i en känsla av bristande stöd (Perreault et al., 2004: Proot et al., 2003).  

Osäkerhet 

Wennman-Larsen och Tishelman (2002) beskriver hur de anhöriga upplevde den första tiden 

hemma efter att den sjuke blivit inskriven i den palliativa hemsjukvården som turbulent och 

osäker. Den anhörige var nu tvungen att lära sig en ny roll som vårdare och samtidigt försöka 

behålla de gamla rutinerna och livet i stort vilket ofta kändes som en omöjlig uppgift. Brobäck 

och Berterö (2003) betonar att osäkerheten som anhörigvårdarna kände kommer sig av att de 

anhöriga inte hade någon erfarenhet av att vara vårdare. De kände till exempel att de inte 

visste riktigt hur mycket hjälp de skulle vara tvungna att bidra med, om de skulle vara helt 

ansvariga över vården eller om de skulle få hjälp utifrån. De anhöriga betonade att de behövde 
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tid att förbereda sig för att bli vårdare och tid att acceptera situationen. Clemmer et al. (2009) 

tar upp att de anhöriga ofta kände att de var tvungna att leva från dag till dag på grund av 

ovisshet. De visste inte hur morgondagen skulle se ut och kunde därmed inte planera sina 

egna liv. Många anhöriga hade svårigheter att acceptera den nya situationen och funderade 

mycket på hur framtiden skulle komma att se ut. De menade att framtiden var skrämmande då 

det skulle innebära att de skulle få lära sig att hantera hushållet och ekonomin själva, men 

också lära sig leva utan deras respektive, syskon eller förälder (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002; Perreault et al., 2004). Rädsla för att göra någonting fel och osäkerhet ifall 

de skulle klara av att vårda sin närstående hemma är känslor som anhörigvårdarna uttryckte i 

Funk et al (2009). De tyckte att de inte hade tillräckligt med kunskap för att hantera den 

sjukes symtom som kunde uppstå.  

Psykisk och fysisk påfrestning 

I en studie av Grunfeld et al. (2004) var de anhöriga så fokuserade på att vara anhörigvårdare 

att deras egna fysiska och psykiska behov blev förbisedda. De anhöriga drabbades ofta av 

ångest och depression vid den palliativa vårdens början och detta ökade ofta då livets slut var 

annalkande. Även i Clemmer et al. (2009) sa de anhöriga att de inte hade tid att tänka på sina 

egna behov: 

[My stresses and concerns] are not important. They are important, but they 

are not the main priority…Bill is…I keep focused on that…that’s what I have 

to do…I’m no good to him if I fall apart or I get sick or anything else 

(Clemmer et al., 2009, s 276). 

De vanligaste fysiska problemen som de anhöriga upplevde enligt Jo et al. (2007) var trötthet 

och fysisk börda efter tunga lyft. De anhöriga kände sig ofta irriterade och frustrerade och 

förstod inte hur deras liv hade kunnat bli så förändrade. De såg sin närstående bli sjukare och 

sjukare och ofta blev den närstående deprimerad vilket de anhöriga tyckte var påfrestande att 

se. Brobäck och Berterö (2003) visar hur de anhöriga var utmattade på grund av oro som 

gjorde att de inte kunde sova ordentligt på nätterna. Den sjukes personlighet förändrades ofta 

och de anhöriga hade svårt för att vara den närstående till lags och kände att de gjorde fel. När 

de kände att det blev för mycket och helst av allt önskade en paus från situationen blev de ofta 

skuldtyngda. Detta bidrog också till att de anhöriga var psykiskt utmattade. Zapart et al. 

(2007) påvisar i sin studie att anhörigvårdarnas egen uppskattning av sin mentala hälsa var 

sämre än den av genomsnittet i Australien där studien är genomförd. Detta relaterade de till 



  

20 

att vårdarrollen hade negativ effekt på deras relationer, deras jobbsituation och deras fritid. I 

Clemmer et al. (2009) och Wennman-Larsen och Tishelman (2002)’s studier uttryckte de 

anhöriga det som att de inte hade haft något val att bli vårdare, de kände att det var någonting 

som hade förväntats av dem både från vårdgivarna och från dem själva. Hudson (2004) 

identifierar några anhörigvårdare som inte såg någonting positivt alls med att vårda sin 

närstående i hemmet. De uttryckte det i termer som att det var en mardröm, absolut inget 

privilegium att få vara anhörigvårdare utan någonting hemskt och de kände att det bara var 

negativt rakt igenom. De hade ofta en konstant oro över att göra fel vilket gjorde det svårare 

för dem att hantera vården i hemmet. 

I skuggan av den sjuke 

Jo et al. (2007) vittnar om svårigheter med kommunikationen mellan anhöriga och 

vårdgivarna. Några av de anhöriga upplevde det som att vårdgivarna inte lyssnade på den 

anhöriges behov och koncentrerade sig enbart på den sjuke. De ansåg även att det varit svårt 

att få tid och plats till att ställa de frågor de hade haft. Clayton et al. (2005) tar upp att de 

anhöriga upplevde att vården varit osammanhängande, kontinuitet i vården och vårdgivarna 

saknades och kontakten mellan de olika vårdgivarna var bristande. Detta gjorde att de 

anhöriga varit tvungna att upprepa en del av den förmedlade informationen och att det ofta 

förekom nya människor som rörde sig i hemmet. Det hade varit viktigt för de anhöriga att ha 

en öppen och rak diskussion och att vårdgivarna även skulle ta med den anhörige i 

kommunikationen, men de kände att de många gånger förbisåg de anhörigas behov av 

delaktighet. I Proot et al. (2002) nämner några anhöriga att kommunikationen inte alltid var 

vad de hoppats på och att vårdgivarna många gånger uttryckte sig på ett felaktigt sätt. Weibull 

et al. (2008) tar i sin studie upp att då de anhöriga hade försämrat förtroende för vårdgivarna 

rörde det sig ofta om dålig kommunikation och dålig kontinuitet vad gäller vårdgivarna, vilket 

gjorde att de aldrig kunde veta vem som var ansvarig för vården och vem de skulle vända sig 

till. I Proot et al. (2002)`s studie uttalade de anhöriga svårigheter att få den information som 

de önskade eftersom det hade varit svårt att tala fritt då den sjuke oftast fanns i närheten. 

Zapart et al. (2007) tar i sin artikel upp att information och råd är två saker som de anhöriga 

hade önskat mer utav. De ville ha information om vårdandet i sig, vilket typ av stöd som fanns 

att tillgå, vem de skulle kontakta vid frågor och beslut och regelbunden kontakt med 

vårdgivarna. Munck et al. (2008) förklarar hur några anhöriga upplevde att vårdgivarna lade 

fram informationen på ett barns nivå, vilket de anhöriga uppfattade som stötande. Brobäck 

och Berterö (2003) tar upp att då de anhöriga kände sig som att de stod utanför inte vågade 
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ställa sina frågor och få den information de behövde. Detta resulterade i upplevelsen av att de 

hade fått ofullständig information:”I wish that I had received information about how 

everything will proceed, something about the prognosis…you never hear anything, you do not 

know anything…” (Brobäck & Berterö, 2003, s 342). Liknande resultat presenteras i Proot et 

al. (2002) där de anhöriga trodde att vårdgivarna bara gav information direkt till den sjuke och 

att de inte hade någon rätt att själva få veta något. 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Uppsatsförfattarnas resultat visade att anhörigas upplevelse av den palliativa vården 

karakteriserades av befrämjande och hämmande erfarenheter. För att upplevelsen av att vara 

anhörigvårdare skulle bli någonting positivt var det flera faktorer som de anhöriga behövde ha 

uppfyllda. Weibull et al. (2008) kommer i sin studie fram till att då de anhöriga kände att de 

hade gjort allt de kunnat för sin närstående genom att vårda denne i hemmet, så upplevdes det 

som att döden var lättare att acceptera. I flera studier kände de anhöriga sig stolta över att ha 

varit anhörigvårdare och att de kunnat vara delaktiga i vården (Hudson, 2004; Jo et al., 2007; 

Weibull et al., 2008). De anhöriga kände en tillfredsställelse över att kunna uppfylla den 

sjukes önskan om att få dö hemma (Perreault et al., 2004). En avgörande faktor för hur de 

anhöriga upplevde den palliativa vården i hemmet var stödet de fick ifrån vårdgivarna. De 

anhöriga hade behov av praktiskt stöd, emotionellt stöd och information för att känna sig 

mindre sårbara och minska bördan (Proot et al., 2003). Både Friedrichsen (2003) och Munch 

et al. (2008) visade att det blev en bättre upplevelse om man hade delat ansvar med någon 

annan. Flera anhörigvårdare underlättade vården. Friedrichsen (2003) tar även upp att rätt 

information gjorde att de anhöriga kände sig mer mentalt förberedda för vad det skulle 

innebära att vara anhörigvårdare. Om detta inte uppfylldes kunde situationen som 

anhörigvårdare upplevas som negativ och outhärdlig. De anhöriga kände sig ofta osäkra på 

hur de skulle klara av rollen som vårdare och var ofta oroliga för att göra fel när de tog hand 

om den sjuke (Hudson, 2004). Osäkerheten kom sig ofta av bristfällig information om hur 

situationen skulle se ut och i vilken mån de skulle få hjälp från vårdgivarna. De anhöriga la 

ofta sina egna behov åt sidan och tog på sig för mycket uppgifter. De anhöriga kände på grund 

av detta att de blev isolerade i hemmet vilket var en av de största nackdelarna med palliativ 

vård (Brobäck & Berterö, 2003). 
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Resultatdiskussion 

Den svenska befolkningen blir bara äldre och äldre. Över hälften av alla som dog runt år 2000 

blev över 80 år (SOU 2001:6). Detta kommer leda till att fler och fler väljer att vårda sina 

närstående hemma och den palliativa vården i Sverige kommer att öka (Beck-Friis & Strang, 

2005).  

Flera av de granskade artiklarna (Brobäck & Berterö, 2003; Friedrichsen, 2003; Munck et al., 

2008; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002) behandlar den svenska palliativa vården och 

visar att den idag är välutvecklad men har klara behov av att vidareutvecklas för att underlätta 

för de anhöriga och deras situation. Uppsatsförfattarna ser tendenser i artiklarna till att mer 

kunskap och utbildning av personal behövs för att utveckla den palliativa vården och för att 

göra de anhörigas situation bättre. Personalen behöver även fokusera på de anhöriga och deras 

behov för att utforma den bästa möjliga vården, då de är en stor resurs och de som gör det 

möjligt att vårda i hemmet (se även Socialstyrelsen, 2006). Brobäck och Berterö (2003) visar 

till exempel att de anhöriga saknade information och stöd från vårdgivarna och detta gjorde 

att de kände sig otillräckliga. Uppsatsförfattarna anser att om anhöriga är väl informerade kan 

det hjälpa dem att vara vårdare. Munck et al. (2008) beskriver också hur de anhöriga förlorade 

kontrollen över sin situation då stödet från vårdgivarna inte var tillgängligt eller tillräckligt. 

De kände att otillräcklig information och dålig kommunikation resulterade i begränsade 

möjligheter att strukturera upp sitt liv och få någon ordning i den annars så kaotiska 

situationen. Friedrichsen (2003) tar upp samma sak och menar att med rätt information och 

kunskap kan de anhöriga lättare förstå sin situation och organisera sitt liv. De kunde även 

förbereda sig mentalt för sin roll som anhörigvårdare. Uppsatsförfattarna har uppmärksammat 

detta även i Beck-Friis och Strang (2005) där information till anhöriga är en grundsten för den 

palliativa vården och anser därmed att då de anhöriga fått rätt tillräcklig information blir det 

lättare för dem att upprätthålla den palliativa vården i hemmet och veta vad de ska behöva 

hjälpa till med och hur de utför vården på bästa sätt.  

Då Sverige har en utvecklad palliativ vård anser uppsatsförfattarna att möjligheten för att den 

palliativ vården ska bli en bra upplevelse ökar. Hänsyn måste dock tas till att Sverige är ett 

relativt välutvecklat land som idag inte längre lever kvar i bondesamhället, då familjekulturen 

var en annan. Dock finns det fortfarande många länder i världen där samhället och 

familjekulturen ser annorlunda ut och därmed har en annan bild av döden och vårdandet, där 

den palliativa vården således kan se helt annorlunda ut (se även Beck-Friis & Strang, 2005). 

Uppsatsförfattarna ser att resultaten från Kanada och Australien är samstämmiga med de från 
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Sverige och relaterar detta till att kulturerna liknar varandra och den palliativa vården är 

likvärdigt utvecklad (se även Nationella rådet för palliativ vård, 2010). 

En av de största nackdelarna med palliativ vård i hemmet är att de anhöriga blir isolerade och 

bundna till sitt hem (Brobäck & Berterö, 2003). Trots detta väljer väldigt många anhöriga 

ändå att vårda sin sjuke närstående i hemmet då fördelarna ofta överväger nackdelarna. De 

största vinsterna anhörigvårdarna lyfte fram var att de upplevde ett fördjupat band med sin 

närstående (Clemmer et al., 2009; Jo et al., 2007; Perreault et al., 2004; Wong & Ussher, 

2009) och att de kände sig tillfredsställda med sin prestation (Perreault et al., 2004; Sano et 

al., 2007; Weibull et al., 2008; Wong & Ussher, 2009). Efter att ha läst artiklarna uppfattar 

uppsatsförfattarna att det är väldigt viktigt både för den sjuke och för de anhöriga att få dela 

den sista tiden tillsammans. För att underlätta den redan påfrestande situationen för de 

anhöriga krävs ett bra stöd ifrån vårdgivarna. Även vården måste anpassas efter varje 

situation, vårdgivaren måste uppmärksamma de individuella behoven hos den sjuke och 

dennes anhöriga (se även Socialstyrelsen, 2006). Att vårda en anhörig var tidskrävande och 

innebar att andra aktiviteter inte prioriterades. De anhöriga ansåg att det var viktigare att den 

sjuke fick sina behov tillfredsställda (Brobäck & Berterö, 2003; Hudson, 2004). 

Uppsatsförfattarna anser att med vårdgivarnas hjälp kan isoleringen undvikas. Då den 

anhörige får avlastning i hemmet eller på annat vis kan ta sig ut ur huset så ökar dennes 

chanser till socialt liv och därmed minskar risken för ohälsa hos den anhörige (se även Beck-

Friis & Strang, 2005). 

Ingen av de studerade artiklarna tar upp möjligheten till avlastning för de anhöriga i form av 

korttidsboende och dagverksamhet. Enligt Socialstyrelsen (2002) kände många anhöriga att 

de blev hjälpta då de hade möjlighet till avlastning genom kommunens verksamhet, dock var 

de missnöjda med upplägget på verksamheterna. De ansåg att det ofta var förvaring av sin 

närstående men att det ändå var behjälpligt för egen del eftersom de fick lite andrum i 

vardagen. De anhöriga och de sjuka saknade ofta underhållning och aktivitet på 

korttidsboendena vilket gjorde att hälften av de anhöriga valde bort det alternativet då den 

sjuke blev uttråkad av vistelsen. Flera valde trots missnöjet ändå att använda sig av detta 

alternativ då de kände att de annars inte hade klarat av att fortsätta vården i hemmet. 

Uppsatsförfattarna relaterar detta till resultat i de lästa artiklarna, där de anhöriga haft svårt att 

lämna den sjuke då de varit oroliga att någonting skulle hända. Om det hade funnits alternativ 

för de anhöriga i studierna som t.ex. avlastning hade de eventuellt vågat lämna sin närstående 
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på ett korttidsboende. Uppsatsförfattarna anser dock att de måste utformas så att både de 

anhöriga och de sjuka känner att de är välutformade och meningsfulla.  

Munck et al. (2008) har visat att då de anhöriga kände att de var tvungna att avsluta vården i 

hemmet och låta sin närstående flytta till ett särskilt boende så kände de lättnad. De kände att 

den sjuke nu hade mer säkerhet och kvalitet på vården än den hade kunnat få i hemmet. 

Beslutet att inte längre vårda hemma gav då inte lika mycket skuldkänslor. De kände sig 

istället nöjda och tillfredsställda med vad de åstadkommit ditintill. Artikelförfattarna skriver 

att det är viktigt med stöd från vårdgivarna och att om de anhöriga hade fått mer hjälp i form 

av assistans nattetid var risken mindre att de var tvungna att avbryta vården i hemmet. De 

skriver vidare att vårdgivarna måste tidigt i det palliativa skedet övertyga de anhöriga om att 

ta formell hjälp. Uppsatsförfattarna anser att om de anhöriga har tillgång till avlastning som 

dagverksamhet eller korttidsboende så minskar risken att vården i hemmet blir avbruten då 

den anhörige får tid för sig själv och möjlighet att träffa vänner eller göra sådant denne tycker 

om. Det är viktigt att den anhörige kan behålla sitt sociala liv utanför vårdandet för att dels ha 

socialt stöd efter att den sjuke gått bort och för att kunna få tid att komma bort och inte 

behöva tänka på sjukdom och elände för ett slag (se även Socialstyrelsen, 2002). 

Att den sjuke får vara hemma intill döden om de själva önskar det anser uppsatsförfattarna är 

avgörande för hur den sista tiden upplevs efter att ha läst artiklarna. Enligt Beck-Friis och 

Strang (2005) kan sjukhuset vara en främmande plats och hemmet underlättar för att fortsätta 

sitt liv som innan sjukdomen. Då den sjuke har familj och vänner omkring sig skapas också en 

känsla av meningsfullhet, vilket gör att den sjuke och de anhöriga har lättare att hantera 

situationen. Även för de anhöriga i några artiklar (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002; 

Wong & Ussher, 2009) var valet enkelt då den sjuke bestämt uttryckt en önskan att få vara 

hemma den sista tiden. De anhöriga ansåg att det fanns många fördelar med att vara i hemmet 

då de kunde fortsätta sitt liv som förr i största möjliga mån och underlättade för besök av 

vänner och bekanta vilket uppskattades av den sjuke. Dock var det några anhöriga som inte 

var lika positiva till vården i hemmet, men trots detta ändå valde att gå på den sjukes önskan 

då de kände att de inte hade något val (Clemmer et al., 2009; Wennman-Larsen & Tishelman, 

2002).  

Uppsatsförfattarna anser att det som är viktigast är att den palliativa vården är frivillig för de 

anhöriga och att de aldrig behöver känna att det är någonting de måste göra. Med hjälp av 

palliativa team finns möjligheterna att vårda hemma och få stöd och hjälp från vårdgivarna. 
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Uppsatsförfattarna anser vidare att det palliativa teamet måste släppa in de anhöriga i vården 

för att de ska känna sig delaktiga och få kunskap om vårdandet. Det är viktigt för de anhöriga 

att de känner samhörighet och delaktighet och känner att de har fått den information de 

behöver. Vårdgivarna måste även se till de anhörigas behov för de är en förutsättning för den 

palliativa vården i hemmet (se även Beck-Friis & Strang, 2005). 

Metoddiskussion 

Den föreliggande studien genomfördes som en litteraturstudie. För att hitta vetenskapliga 

artiklar som svarade mot syftet med studien gjordes sökningar i sökmotorn Elin@Dalarna och 

databasen Cinahl och granskades av båda uppsatsförfattarna för att minska risken för 

feltolkning eller missuppfattningar då engelska språket inte är författarnas modersmål. 

Granskningsmallarna erhölls av Högskolan Dalarna (bilaga 1 och bilaga 2) och dessa mallar 

bedömde artiklarnas kvalitet. Granskningsmallarna var ett bra hjälpmedel för författarna vid 

läsning av artiklarna då det underlättade bedömningen. Det fanns gott om litteratur efter 

sökningarna och det ställde stort krav på författarna att välja ut de som motsvarade syfte och 

frågeställningar. Författarna läste titel och abstract vid urval och gjorde bedömningen utifall 

de svarade mot syftet och valde ut artiklar att granska. Då den palliativa vården har utvecklats 

mycket den senaste tiden valde författarna att inkludera studier från år 2000 och fram till idag 

för att få ett så tidsenligt perspektiv som möjligt. Uppsatsförfattarna har uppmärksammat att 

de artiklar som har valts ut har haft relativt liknande resultat. Detta ger resultatet en styrka då 

resultaten har varit samstämmiga i de artiklar som studerats. Dock kommer de flesta artiklar 

som använts ifrån populationer med små kulturella skillnader och det är därmed av intresse att 

påpeka att resultatet skulle kunna skilja sig ifall uppsatsförfattarna hade strävat efter ett 

bredare kulturellt perspektiv.  

Projektets kliniska betydelse 

Då palliativ vård i hemmet är ett ökande område (Beck-Friis & Strang, 2005) så anser 

uppsatsförfattarna att det behövs ökad kunskap om de anhöriga som vårdar de sjuka i hemmet 

och hur deras psykiska hälsa är och vad som kan göras för att underlätta deras situation. Deras 

upplevelse av situationen är viktig att ta med i beräkningen då det planeras palliativ vård i 

hemmet och genom uppsatsförfattarnas sammanställning ges en bild av vilka områden som är 

viktiga att belysa. 
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Förslag till vidare forskning 

Författarna skulle vilja veta mer om hur och om det skiljer sig mellan hur kvinnor och män 

upplever att vara anhörigvårdare och skulle därmed gärna se mer forskning som inriktar sig på 

detta. Även skillnader i antal män respektive kvinnor som är anhörigvårdare och 

anledningarna till detta vore intressant forskning för framtiden. Efter att ha studerat artiklarna 

i resultatet ser författarna att skillnader finns, men då detta inte var fokus i denna studie skulle 

författarna gärna se mer studier om detta och se ifall resultatet skulle skilja sig åt från det som 

kom fram i denna uppsats.  
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Bilaga 1 

Granskningsmall för kvantitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2003) 

 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?   
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Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2003) 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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Bilaga 3 

Sammanställning av artiklar i resultatdelen 

Författare 

Titel 

Årtal Syfte Design Deltagare Kvalitet 

Brobäck, G, Berterö, C 

How next of kin experience 

palliative care of relatives 

at home 

2003 The purpose of this paper is to explore the meaning 

of palliative care in the home as experienced by the 

next of kin. 

Kvalitativ N = 6 

anhörigvårdare 

Hög 

Clayton, JM, Butow, PN 

Tattersall, MHN 

The needs of terminally ill 

cancer patients versus those 

of caregivers for 

information regarding 

prognosis and end-of-life 

issues 

2005 The object of the current study was to explore the 

views of terminally ill patients, their caregivers, and 

those of PC HPs on questions such as: 1) do 

terminally ill patients and their caregivers have 

different informational needs with regard to the 

patient’s prognosis?; 2) do PC HPs provide 

different information concerning prognosis and 

EOL issues to patients versus caregivers?; and 3) 

how do PC HPs manage the situation if the patient 

and/or caregiver attempt to protect each other by 

withholding information regarding the person’s 

illness. 

Kvalitativ N = 24 

anhörigvårdare  

Hög 

Clemmer, SJ, Ward-Griffin, 

C, Forbes, D 

Family members providing 

home-based palliative care 

to older adults: The 

enactment of multiple roles 

2009 The purpose of this qualitative secondary analysis 

was to explore the multiple roles and health 

experiences of family members providing home-

based palliative care to seniors with advanced 

cancer. 

Kvalitativ N = 4 

anhörigvårdare 

Hög 

Dubenske, LL, 

Wen, K-Y, Gustafson, DH, 

Guarnaccia, CA,  Cleary, 

JF, Dinauer, SK, Mctavish, 

FM 

Caregivers’ differing needs 

across key experiences of 

the advanced cancer 

disease trajectory 

2008 This study examines familial caregivers’ needs at 

nine specific cancer-related key transitional 

experiences along the advanced cancer disease 

trajectory, including caregiver bereavement. 

Kvantitativ N = 159 

kvinnliga 

anhörigvårdare 

Medel 

Friedrichsen, M J 

Justification for information 

and knowledge: 

Perceptions of family 

members in palliative home 

care in Sweden 

2003 The aim of this study was to describe family 

members’ perceptions of their motivation for 

receiving information about the patient’s disease. 

Kvalitativ N = 20 

anhörigvårdare 

Hög 

Funk, L M , Allan, D E, 

Stajduhar, K I 

Palliative family 

caregivers’ accounts of 

health care experiences: 

The importance of 

”security” 

2009 The objective of this study is to explore family 

caregiver accounts of their experiences within the 

health care system and with individual providers. 

Kvalitativ N = 31 

anhörigvårdare. 

Hög 
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Grunfeld, E, Coyle, D, 

Whelan, T, Clinch, J, 

Reyno, L, Earle, CC, 

Willan, A, Viola, R, 

Coristine, M, Janz, T, 

Glossop, R 

Family caregiver burden: 

results of a longitudinal 

study of breast cancer 

patients and their principal 

caregivers 

2004 Measured the psychosocial, occupational and 

economic impact of caregiving over the course of 

the patient’s life-limiting illness, and compared the 

psychosocial impact of life-limiting illness on 

specific patient and caregiver pairs.  

Kvantitativ N = 89 

anhörigvårdare 

Hög 

Hudson, P 

Positive aspects and 

challenges associated with 

caring for a dying relative 

at home 

2004 The study explored the challenges and positive 

aspects associated with supporting a relative or 

friend dying of cancer at home. 

Kvalitativ N = 47 

anhörigvårdare 

Hög 

Jo, S, Brazil, K, Lohfeld, L, 

Willison, K 

Caregiving at the end of 

life: Perspectives from 

spousal caregivers and care 

recipients 

2007 The purpose of this study is to examine the 

perspectives of both the spousal caregiver and care 

recipient on the caregiving experience in home-

based palliative care. 

Kvalitativ N = 10 par med 1 

patient och 1 

anhörigvårdare. 

Hög 

Munck, B, Fridlund, B, 

Mårtensson, J 

Next-of-kin caregivers in 

palliative home care – from 

control to loss of control 

2008 This paper is a report of a study to describe 

situations influencing next-of-kin caregivers’ ability 

to manage palliative care in the home. 

Kvalitativ N = 9 

anhörigvårdare 

Hög 

Perreault, A, Fothergill-

Bourbonnais, F, Fiset, V 

The experience of family 

members caring for a dying 

loved one 

2004 This qualitative study sought to explore the 

experience of caring for a dying loved one. 

Understanding the challenges and hardships 

associated caregiving, and acknowledging the 

support provided by family or friends in the context 

of palliative care may have implications for how 

caregivers sustain the role. 

Kvalitativ N = 10, 

6 anhörigvårdare 

och 4 stödpersoner 

Hög 

Proot, IM, Abu-Saad, HH, 

Crebolder, HFJM, 

Goldsteen, M,  Luke, KA, 

Widdershoven, GAM 

Vulnerability of family 

caregivers in terminal 

palliative care at home; 

balancing between burden 

and capacity 

2003 The aim of this study was to explore the 

experiences of family caregivers, their needs for 

home care, and which health services they receive. 

Kvalitativ N = 13 

anhörigvårdare 

Hög 

Sano, T, Maeyama, E, 

Kawa, M, Shirai, Y, 

Miyashita, M, Kazuma, K, 

Okabe, T 

Family caregiver’s 

experiences in caring for a 

patient with terminal cancer 

at home in Japan 

2007 The aim of the study was to clarify the care 

experience of primary caregivers when caring for a 

terminal cancer patient in the home with the 

assistance of a home palliative care service. 

Kvantitativ N = 74 

anhörigvårdare 

Hög 
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Weibull, A, Olesen, F, 

Neergaard, M A 

Caregivers’ active role in 

palliative home care – to 

encourage or to dissuade? 

A qualitative descriptive 

study 

2008 The aim of this study was to explore the impact of 

bereaved spouses’ active involvement in medical 

and physical care on their experience of the 

palliative course of disease. 

Kvalitativ N = 7 

anhörigvårdare 

Hög 

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 

2002 This qualitative study was initiated to prospectively 
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