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Sammanfattning 
Syftet var att beskriva anhörigvårdarens erfarenheter av palliativ vård av sin närstående i 

hemmet. Studien genomfördes som en litteraturstudie. I studien ingick 10 vetenskapliga 

artiklar från åren 2002-2008. Samtliga var av kvalitativ ansats. Resultatet i studien delades 

upp i fyra teman: erfarenheter av kommunikation, hantera den nya situationen, känsla av 

otillräcklighet och meningsfullhet trots allt. Resultatet belyste bland annat att information om 

patientens hälsotillstånd var viktigt för att anhörigvårdarna skulle känna sig bättre mentalt 

förberedda. Anhörigvårdare som upplevde brist på information och kommunikation tappade 

förtroende till sjukvården. Erfarenheter av existentiella frågor och samtal visade sig vara 

viktiga för att känna hopp och meningsfullhet. De som upplevde att de fick vara en del av det 

palliativa teamet kände sig delaktiga i vården i motsats till de som kände sig som en 

utomstående vilka kände sig förolämpade. Anhörigvårdarnas deltagande i vården gav dem 

möjlighet att leva ett mer naturligt familjeliv Det var viktigt att kunna behålla en vardag. För 

att klara av att vara anhörigvårdare behövde de få avlastning. När situationen blev ohanterbar 

kände de dåligt samvete och skuld över att inte levt upp till kraven. De upplevde frustration 

och en känsla av otillräcklighet. De erfarenheter som anhörigvårdarna hade av palliativ vård i 

hemmet var att stödet de fick från vårdpersonalen var avgörande för hur de skulle hantera 

situationen. En tillfredställande kommunikation innebar att vårdpersonalen var lyhörd för den 

enskilde anhörigvårdarens behov och att de såg patienten och anhörigvårdaren som en enhet.   

 

Nyckelord: Palliativ hemsjukvård, anhörigvårdare, erfarenhet, litteraturstudie 

Keyword: Palliative home care, next of kin, experience, literature review 
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INLEDNING 

Palliativ vård 
World Health Organization`s(WHO) definition på palliativ vård innebär när den botande 

vården övergår till lindrande. Den palliativa vården har ett tydligt förhållningssätt i 

omhändertagandet för att hjälpa både patienten och de anhöriga. Palliativ vård fokuserar på 

symtomkontroll och livskvalitet. Livskvaliteten förbättras genom att stödja patienten och de 

anhöriga psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt. I det tidiga sjukdomsskedet är den 

palliativa vården tillämpbar tillsammans med terapier som syftar till att förlänga livet. 

Palliativ vård bekräftar livet och betraktar döendet som en process, som inte ska påskyndas 

eller fördröjas. Palliativ vård kan erbjudas varhelst patienten väljer att vårdas (Nationella rådet 

för palliativ vård [NRPV], 2008). 

 

Det finns fyra hörnstenar i palliativ vård som bygger på följande;  

• att uppnå god symtomkontroll exempelvis mot smärta, illamående, oro, infektion, 

hicka, depression, ångest, svettningar och delirium.  

• temaarbete ger god palliativ vård. Det bygger på ett samarbeta med läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, diakoner, arbetsterapeut, 

kuratorer med fler enligt patientens önskemål och behov.  

• kommunikation mellan patient och närstående samt den professionella personalen.  

• stöd till anhöriga. Vården bygger på stora insatser från anhöriga vilket gör det viktigt 

att de får den information och det stöd de behöver. Vården bör utformas tillsammans 

med patient och anhöriga så långt som möjligt. Att lyssna och stödja de anhöriga 

under deras sorgearbete är en viktig uppgift både under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet (Ternestedt, 1998). 

 

Historik 
I alla tider har samhällen strävat efter att ge adekvat vård och stöd till sjuka och döende 

människor. Fram till 1950-talet var det svårt att ge patienterna en tillfredställande och effektiv 

smärt- och symtombehandling. En utveckling av farmakologin samt en kombinerad ökad 

förståelse för existentiella och psykosociala behov hos patienter i livets slutskede lät den 

palliativa vården utvecklas.  

 

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2F&rct=j&q=who&ei=4k_MS7zuM9-HONfCwNoF&usg=AFQjCNHopouZEBn6kMI8RAzaAM8l9DUHHQ�
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I slutet av 1960-talet startade Dame Cicely Saunders ett Hospice i England. Hon ses som 

pionjären som startade den palliativa vårdens moderna utveckling. Detta hospice har varit en 

förebild och en inspirationskälla för utveckling av palliativ vård världen över. I Sverige var 

Ernsta diakoni i Stockholm först med att år 1987 starta ett hospice, men redan fem år tidigare 

hade de en avancerad hemsjukvård. I Motala i Östergötland startades en avancerad 

hemsjukvård redan på slutet av 1970-talet (NRPV, 2008). Döendet behöver bli en 

familjeangelägenhet igen, genom att involvera familjen i den svårt sjukes situation inte genom 

att ge familjen ett ansvar de inte orkar med (Ternestedt, 1998). 

 

Anhörigvårdare 
Till de anhöriga räknas den egna familjen men även nära vänner som är med i vården av den 

döende. För det mesta faller rollen som vårdare på en familjemedlem. Närvaro av anhöriga är 

ofta en förutsättning för att palliativ vård i hemmet ska fungera och att de döende ska få sin 

önskan att tillbringa sin sista tid i hemmet uppfylld. Det är individuellt hur de anhöriga 

reagerar och det är viktigt att anhöriga mår bra för det påverkar i sin tur den döende patientens 

situation. Således har den palliativa vården en viktig uppgift att fylla genom att stödja de 

anhöriga (Beck-Friis & Strang, 2005). I en studie från Ontario, Kanada beskrivs att närvaron 

av en stödjande familj som har förmågan att samarbeta med sjukvårdsteamet och tillsammans 

utarbeta en omvårdnadsplan vara viktigt för patientens önskan om att få sin sista tid i hemmet. 

Det är viktigt att behandla både patienten och anhörigvårdare som en enhet (Brink & Smith,. 

2008). 

  

Beslutet om att vårda hemma 
Patienter inom palliativ vård skrivs numera ut tidigare istället för att vårdas en längre tid  på 

sjukhus (Jansma, Lidwien & Meyboom de Jong, 2005). Det är en trend i Sverige att allt fler 

patienter dör i hemmet (Beck-Friis & Strang, 2005). Faktorer som kan vara avgörande för om 

en patient ska vårdas i hemmet är familjens ekonomi, omfattningen av patientens 

funktionshinder, om fysiska symptom kan kontrolleras tillräckligt i hemmet och om det finns 

en familjemedlem som kan tänka sig att vårda patienten. För många patienter anses hemmet 

vara en trygg och säker plats där både patienten och anhöriga kan känna att de har kontroll 

över vardagen. Genom att vårda patienten hemma kan de uppnå ett mer normalt vardag- och 

familjeliv än att vårdas på institution. En anhörigvårdare kan välja att ta rollen som vårdare av 

olika anledningar. Vissa anhörigvårdare ser till patientens sista önskan och väljer att ta hem 

sin närstående för att låta personen dö i hemmet (Stajduhar & Davies, 2005). Det är inte 
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endast patientens önskan som styr beslutet om att avlida i hemmet utan det är ofta även den 

anhörigas önskan. Vissa anhöriga upplever beslutet som en plikt att uppfylla sin närståendes 

sista önskan att få somna in hemma. En del beskriver döendet på sjukhus och vårdhem som 

”kallt” och opersonligt. Till exempel tycker en del att de blir behandlade som ”nummer” på 

sjukhuset och inte får den inviduella vård som utlovats. Vissa upplever vården på 

institutionerna som god. De får de hjälp och stöd de känner behov av (Exley & Tyrer, 2005). 

 

Patienten 
Livet förändras drastiskt för en människa som får beskedet att den botande vården övergår till 

lindrande. Många patienter upplever att de går över till att leva för dagen istället för 

funderingar om framtiden. Målen förändras till kortsiktiga som att kunna sitta uppe någon 

timme eller orka ta emot besökare under dagen. Livet förändras i och med att patienten inte 

kan göra saker som han alltid gjort förut. Patienten kan börja uppskatta aktiviteter som 

tidigare ansett vara tråkiga. Kroppen och utseendet bli annorlunda och det yttre kan kännas 

främmande och skrämmande. Rädsla för att bli helt beroende av andra och den osäkerhet en 

oviss framtid ger är vanliga förekommande känslor. Genom att få möjligheten att vara hemma 

under livets sista tid kan patienterna uppleva att det gör dem mer delaktiga i att fatta beslut i 

sin egen vård och kunna hantera det dagliga livet. Hemmet sågs som en trygg och familjär 

plats utan rutiner som på sjukhus. Genom att få vara nära sin familj och även husdjur kan 

kvaliteten på livets sista tid stärkas (Benzin, Norberg & Saveman, 2001). En studie visade att 

patienter som hade tillgång till avancerad hemsjukvård av ett palliativt arbetsteam valde att 

tillbringa den sista tiden i hemmet. Dessa patienter avled oftare i hemmet i jämförelse med 

patienter som hade konventionell sjukvård (Ahlner-Elmqvist, Jordhoy, Jannert, Fayers & 

Kaasa, 2004).  
 

Sjuksköterskans roll 
Fler människor väljer att vårdas hemma vid livets slutskede därför kommer sjukvården att 

ställas inför ökade krav på hög kvalitet i palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskor med 

specialistutbildning spelar en nyckelroll i palliativ hemsjukvård både som vårdare och som en 

kunskapsresurs för andra hemsjukvårdssköterskor. Genom samarbete mellan dessa vårdgivare 

kan vårdkvalitet förbättras och livskvalitet för palliativa patienter öka (Arnaert & Wainwright, 

2008). För att ge familjen det stöd de behöver så behövs vårdpersonal med hög kompetens 

och empatiskt förmåga som har tid att se, lyssna och stödja (Ternestedt, 1998). 

Sjuksköterskans roll att hjälpa och stödja familjen är mindre definierad än rollen att vårda den 
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döende. Sjuksköterskans roll är komplex och mångdimensionell och kräver samarbete med en 

rad olika vårdgivare till exempel arbetsterapeut för att kunna stödja familjen. För att uppnå ett 

bra stöd och ge den palliativa vården ett sammanhang så måste samtliga hälso- och 

sjukvårdspersonal arbeta efter samma strategi och informera varandra om familjens situation, 

för att inte vårdtagarna ska behöva upprepa sin historia (Johnson & Bourgeois, 2003). Enligt 

en studie om sjuksköterskors erfarenhet av att ge palliativ vård till patienter och deras 

anhöriga så upplever de en svårighet att bemöta patienten och dess anhöriga. Sjuksköterskor 

upplevde att både fysisk och emotionell smärta var det svåraste att hantera. De hade önskat att 

varje patient hade en ansvarig sjuksköterska för att samordna vården och ge familjen bättre 

stöd (Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005).  

 

Problemformulering 
Allt fler patienter vårdas i hemmet vid livets slutskede, där anhöriga har en nyckelroll. 

Sjuksköterskan erfar en svårighet i att bemöta patienterna och dess anhöriga därför vill 

uppsatsförfattarna ta reda på vilka erfarenheter de anhöriga har av att vårda sin närstående i 

hemmet. Förhoppningen är att studien ska ge ökad kunskap om hur anhöriga upplever sin 

situation. Detta för att få en bredare inblick om hur omvårdnaden kan utvecklas för att stödja 

de anhöriga.  
  
Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva anhörigvårdarens erfarenheter av palliativ vård av sin 

närstående i hemmet. 

 

Frågeställning 
Vilka erfarenheter har anhörigvårdare av palliativ vård av närstående i hemmet? 
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METOD 
Design 
Denna studie har genomförts som en litteraturstudie. 

  

Urval  
Urvalet av artiklar gjordes på databasen Cinahl och Högskolan Dalarnas sökmotor ELIN. 

Sökorden som användes i olika kombinationer var; palliative home care, caregiver, family 

experience, family, next of kin och home-based palliative care. Se  tabell 1.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade 2002-2008 för att få aktuell 

forskning, på engelska, och med en kvalitativa ansats för att få artiklar som beskriver 

erfarenheter och vara i fulltext. Exklusionkriterierna var att artiklarna inte skulle handla om 

palliativ vård av barn där patienterna var under arton år. Slutligt ingick 10 artiklar i resultatet. 

 

Tabell 1. Antal träffar och lästa abstrakt samt antal inkluderade artiklar. 
Databas 

 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakts  

Artiklar till 
resultat 

Elin     

 Palliative home care 48 0 0 

 Palliative home care AND caregivers 8 1 1 

 Palliative home care AND next of kin 6 1 1 

 palliative home care AND family experience 0 0 0 

 palliative home care AND family 19 6 2 

 Home-based palliative care 28 0 0 

 Home-based palliative care AND caregivers 6 1 1 

CINAHL Palliative home care 323 0 0 

 Palliative home care AND caregiver 45 8 3 

 Palliative home care AND next of kin 2 1 1 

 palliative home care AND family 

experience 

28 3 1 

 palliative home care AND family 112 0 0 

 Palliative home care AND next of kin 2 0 0 

 Home-based palliative care 29 0 0 

 Home-based palliative care AND caregivers 3 0 0 
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Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna har letat artiklar och förberett sig enskilt för att sedan samarbeta med att 

analysera artiklar. De artiklar som valdes ut har båda uppsatsförfattarna läst. 

Uppsatsförfattarna sammanställde sedan introduktion, resultat och diskussion tillsammans.  

 
Analys 
I studien ingick 10 artiklar som beskrev olika erfarenheter av att vara anhörigvårdare till en 

patienten i palliativ vård i hemmet. Sammanfattningsvis var artiklarna från åren 2002-2008. 

Sex artiklar var från Sverige, en från Danmark, en från Nederländerna, en från Storbritannien 

samt en från Kanada. Alla artiklar var av kvalitativ ansats. Antal deltagare varierade från 6 till 

20.  För noggrannare översikt av de inkluderade artiklarna se tabell 2. Analysen av de 10 

inkluderade artiklarna har utifrån frågeställningen  resulterat i följande teman; anhörigas 

erfarenheter av kommunikation, hantera den nya situationen, känsla av otillräcklighet och att 

uppnå meningsfullhet trots allt. Dessa teman presenteras vidare i resultatet. De 10 

vetenskapliga artiklarna har granskats utifrån en modifierade granskningsmall för kvalitativa 

artiklar enligt förlagor från Willman, A., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. 

& Wengström Y. (2008). Den kvalitativa mallen innefattade 25 frågor både med ja och nej-

svar. Artiklarna fick ett poäng för ja och noll poäng för nej. Maxpoängen var 25 poäng. Låg 

kvalitet innebar under 15 poäng, medelkvalitet innebar 16-19 poäng och högkvalitet innebar 

över 20 poäng (bilaga 1).   

 
Etiska överväganden 
Uppsatsförfattarna strävade efter att vara objektiva till inkluderade artiklar genom att 

återberätta det som skrivits så verklighetsnära som möjligt. Genom att använda 

granskningsmallar, läsa artiklarna enskilt och därefter diskutera innehållet fördjupades 

förståelsen av texten. I uppsatsen användes citat för att inte förlora någon del av 

anhörigvårdarens erfarenhet i översättningen.  
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån identifierade teman: anhörigvårdarnas erfarenheter av 

kommunikation, hantera den nya situationen, känsla av otillräcklighet och att uppnå 

meningsfullhet trots allt. De olika temana valdes utifrån det uppsatsförfattarna ansåg vara 

relevant efter att ha läst alla artiklar. Uppsatsförfattarna hittade likheter i flera artiklar till 

dessa teman, anhörigvårdarnas erfarenheter handlade om detta. 

 

Anhörigvårdarnas erfarenheter av kommunikation 
Syftet med studien av Friedrichesen (2003) från Sverige var att beskriva hur 

familjemedlemmar blev motiverade för  att ta emot information om patientens sjukdom, vård 

och prognos. I artikeln beskrevs anhörigvårdarens behov av att få en tydlig information på sin 

egen nivå för att kunna få en insikt och kunna anpassa sig till den nya situationen. Liknande 

erfarenheter om vikten av information fanns i Brobäck och Berterös (2003) artikel från 

Sverige. Informationen kunde få lov att upprepas flera gånger för att anhörigvårdarna skulle 

känna sig nöjda. Även i en artikel av Jo, Brazil, Lohfeld och Willison (2006) beskrev 

anhörigvårdarna hur viktigt det var med en tillfredsställande kommunikation mellan 

anhörigvårdare och sjukvårdspersonal. De uppskattade när de kunde ställa frågor, fick 

information och fick veta vem de skulle vända sig till vid bekymmer. I en studie av 

Wennman–Larsen och Tishelman (2002) från Sverige upplevde anhöriga att de fått tillräckligt 

med information om sjukdomen och hur den skulle komma att fortskrida.  

 

Anhörigvårdare upplevde det betydelsefullt att få information för att kunna organisera 

vardagslivet och vara en källa till information för andra. Information var viktigt för att bli 

mentalt förberedd för den nya situationen och att veta vad som väntade i framtiden. De trodde 

att kunskap om döendeprocessen skulle underlätta istället för att de skulle vara oroliga och att 

det skulle leda till mindre överraskningar i framtiden (Friedrichesen, 2003).  

Likheter fanns i studien av Brobäck och Berterö (2003) där anhörigvårdare betonade hur 

viktigt det var att vara medveten om hur sjukdomen skulle komma att fortlöpa. I en studie av 

Munck, Fridlund och Mårtensson (2008) där brist på information från sjukvården gjorde att 

anhörigvårdaren inte var mentalt förberedd på patientens försämring resulterade i onödigt 

lidande.  
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I en artikel av Benzein och Saveman (2008) från Sverige hade anhörigvårdarna och deras 

närstående deltagigt i hälsofrämjande samtal om hopp och lidande. Paren deltog först i tre 

samtal med professionella sjuksköterskor samt fick ett avslutande brev med reflektioner om 

vad som hade sagts och efter det intervjuades dem. Paren ansåg att sjuksköterskor lyssnade 

och pratade utan att döma eller dominera samtalet, de gav inte råd eller avbröt. Alla par ansåg 

samtalen som positiva och att de hade en läkande potential. Vissa par skulle föredra att 

samtalen kom i ett tidigare skede av sjukdomen, men alla par rekommenderade samtalen till 

andra familjer.  

 

I studien av Jo et al. (2007) uppgav nästan alla anhörigvårdare att det var en väsentlig del i 

deras framgångsrika relation med patienten att kunna ha en öppen kommunikation och 

diskutera allt de varit med om. Denna öppenhet och uppriktighet spelade en betydande roll vid 

beslut för många par och de ansåg att de kom sin närstående närmare. Likheter fanns i studien 

av Friedrichesen (2003) som också poängterade informationens betydelse för en konstruktiv 

kommunikation mellan partnerna. 

 

Enligt Jo et al. (2007) erfor vissa anhörigvårdare att hälso -och sjukvårdspersonalen inte 

lyssnade till deras behov och att de inte fick svar på sina frågor. Liknande brist på 

kommunikation fanns i artiklar av Brobäck och Berterö (2003) och Weibull, Olesen och 

Neergaard (2008) där anhörigvårdarna erfor att det fanns en brist på information om bland 

annat prognosen samt brist på förtroende för sjukvården, särskilt relaterat till brist på 

kommunikation. Brobäck och Berterö (2003) beskrev även i sin artikel att det fanns en 

negativ erfarenhet av att betraktas som en utomstående av teamet. Ingen frågade om deras 

åsikt och de kände sig förolämpade eftersom de kände den sjuke bäst. Anhörigvårdarna 

upplevde att all fokus var på patienten, att ingen frågade efter hur de mådde, och de ville inte 

heller besvära sjukvårdspersonalen med sina egna behov. I studien av Jo et al. (2007) erfor 

anhörigvårdare en negativ erfarenhet av palliativa teamet när vårdgivarna inte informerade 

varandra om situationen. Detta upplevdes som ett stort problem eftersom anhörigvårdarna 

upplevde att de fick informera vårdpersonalen om vad som hade blivit gjort.  

 

Ibland beskrev anhörigvårdarna att en konversation med läkare där patienten var med kunde 

vara ett hinder eftersom de inte kunde koncentrera sig på sina egna frågor (Friedrichesen, 

2003). Likheter fanns i en artikel av Proot, Abu-Saad, Crebolder, Goldsteen, Luker och 

Widdershoven (2003) där anhörigvårdarna upplevde brist på information eftersom de inte fick 
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någon möjlighet att prata ensamma med vårdgivaren och för att informationen bara gavs till 

patienten. 

 

Hantera den nya situationen 
I en studie från Sverige av Milberg och Strang (2003) beskrevs vikten av att behålla en vardag 

- vanor, fritidsintressen och besök från vänner var betydande och uppskattade attribut. När 

vardagsrutinerna inte kunde fortsätta som förut hotades vardagslivet och lidande skapades. 

Anhörigvårdarnas aktiva deltagande i den medicinska och fysiska vården gav dem större 

frihet och möjlighet att leva ett mer naturligt familjeliv (Weibull et al., 2008). De upplevde en 

känsla av att ha gjort sitt bästa för patienten genom att ha gett en möjlighet till att bevara 

vardagslivet. Detta upplevdes som en viktig känsla för anhörigvårdare (Milberg & Strang, 

2003). Majoriteten av anhörigvårdarna uppgav att de kände sig kompetenta och hade 

självförtroende att ta hand om sina närstående (Jo et al., 2007).  

 

I en studie från Kanada av Kazanowski (2005) beskrevs anhörigas delaktighet i 

medicinhanteringen. Anhörigvårdarna hade tagit på sig ansvaret för medicinhanteringen 

eftersom de åtagit sig att vårda patienten i hemmet och hanteringen av läkemedel var 

nödvändig för att uppnå detta mål. De flesta anhörigvårdare kände sig inte kvalificerade att 

hantera mediciner och beskrev sig som oprofessionella, som ”just did what they had to do 

and/or did what they were told”. De beskrev hur de använde vissa strategier för att hantera 

läkemedelsgivningen till exempel; förfyllda läkemedelsdosetter, förfyllda sprutor, skriftliga 

scheman och/eller dagböcker. Dessa strategier hjälpte anhörigvårdarna att organisera, och de 

fick bättre självförtroende, vilket resulterade i ökad effektivitet. De behövde inte lägga ned 

mycket tid på att oroa sig för felmedicinering. Anhörigvårdare upplevde att det var svårt att 

känna igen ett symtom men efter att sjuksköterskan identifierat ett symtom och undervisat hur 

det skulle behandlas blev det lättare för anhörigvårdaren att ge rätt läkemedelsbehandling. När 

anhörigvårdarna kände igen tecken på att döden närmade sig och såg att patientens lidande 

ökade blev det lättare att acceptera behovet att titrera upp läkemedel trots risken för ökad 

sedering eller försämring av den mentala statusen. Liknande erfarenheter har anhörigvårdare i 

en studie av Wiebull et al. (2009), där de som varit delaktiga i den medicinska vården och i 

den fysiska omvårdnaden kände en tillfredsställelse med att ha haft detta ansvar och denna 

delaktighet i vården. De var nöjda med att de gjort något för sin närstående (Weibull et al., 

2008).  
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I artiklar av Brobäck och Berterö (2003), Munck et al. (2008) och Proot et al. (2003) beskrev 

anhörigvårdarna begränsningar och förlust av den personliga friheten eftersom deras fysiska 

och mentala närvaro krävdes dygnet runt. Det var svårt att behålla sina egna aktiviteter och 

vanor för anhörigvårdaren. I ett flertal studier upplevde anhörigvårdarna att kraven på att vara 

ansvariga för vården var betungande. Det kunde känna sig fysiskt och mentalt utmattade samt 

tillät sig inte att vila (Brobäck & Berterö, 2008; Jo et al., 2007 & Proot et al., 2003). För att 

klara av att vara anhörigvårdare behövde de få avlastning och tid att återhämta sig (Brobäck & 

Berterö, 2003). Liknande erfarenheter av hur betydelsefullt det var att få egentid för att klarar 

av att fortsätta vårda fanns i artikeln av Wennman-Larsen & Tishelman (2002).  

 

I artiklar hittades betydelsen av stöd från både familjemedlemmar och vårdpersonal för att 

kunna upprätthålla en vardag. Detta påvisades i artikeln av Jo et al. (2007) där 

anhörigvårdarna upplevde stöd när andra familjemedlemmar hörde av sig för att kolla hur det 

gick. Då fick de möjlighet att uttrycka sin oro, rädsla och frustration (Jo et al., 2007). Enligt 

Brobäck och Berterö (2003) & Weibull et al., (2008)  upplevde anhörigvårdarna att det var 

viktigt att vara en del av teamet som gav vård till deras närstående. Det gav en känsla av 

delaktighet. Att vårdpersonalen hade förtroende för deras förmåga att vara vårdgivare ansågs 

betydelsefullt. Anhöriga som hade upplevt brist på förtroende och ensamhet fann det svårare 

att hantera sin sorg efter att den närstående avlidit. Däremot hade anhörigvårdarna som varit 

delaktiga i vården lättare att hantera sin sorg. "I think it makes it easier to get through the 

grief process, because – well- you have done all you could." (Weibull et al., 2008). 

 

Känsla av otillräcklighet  
Syftet med studien av Brobäck och Berterö (2003) var att beskriva innebörden av palliativ 

vård i hemmet som anhörigvårdare. En känsla av otillräcklighet genomsyrade alla fem teman 

som uppkom i artikeln. Författarna beskrev att anhörigvårdarna kände sig chockade över 

beskedet att deras närstående hade obotlig cancer. Många var inte beredda när de kastades in i 

denna nya situation som vårdare till sin närstående. Anhörigvårdarna var ofta inte vana att 

vårda vilket gav dem en känsla av osäkerhet. De ville ta hand om sina närstående men lyckas 

inte alltid tillfredsställande. En känsla av otillräcklighet visade sig som en känsla av 

frustration hos anhörigvårdarna, brist på information var en bidragande faktor till detta. 

Anhörigvårdarna uttryckte en känsla av värdelöshet och hjälplöshet när de inte hade lärt sig 

vad de skulle göra och när de skulle göra det, samtidigt som anhörigvårdare upplevde en 
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känsla av osäkerhet när de inte visste om hjälpen till patienten hade utförs på rätt sätt och om 

den närstående orsakas onödig skada. 

 

I artikeln av Munck et al. (2008) beskrevs en känsla av otillräcklighet och skuld som uppkom 

när de inte längre hade kraft att ge vård till den närstående. De tappade kontrollen över 

situationen som de hade försökt att upprätthålla. I samband med detta uppkom en känsla av 

skuld när anhörigvårdaren kände att hon inte klarade av kraven. Likheter fanns i Brobäck och 

Berterö (2003) studie där anhörigvårdarna upplevde skuldkänslor när de kände att de behövde 

en paus från omvårdnadsrollen. Anhörigvårdarna kände frustration över att inte ha tillräckligt 

med tid för den tunga arbetsbördan. Detta gällde särskilt de som hade ett yrkesarbete vid sidan 

av (Munck et al., 2008 & Jo et al., 2007).  

 

I en artikel av Proot et al. (2003) beskrevs osäkerhet om patientens hälsotillstånd som gjorde 

att anhörigvårdaren inte hade någon kontroll över sitt eget liv. Tanken att den närstående 

skulle kunna få en fruktansvärd, plågsam död var ofta närvarande, och det faktum att 

vårdpersonalen inte visste när döden skulle komma och i vilken form skapade rädsla. 

 

Att uppnå meningsfullhet trots allt 
Syftet med en studie från Sverige av Benzin och Saveman (2008) var att beskriva pars 

erfarenheter av att deltaga i hälsofrämjandesamtal med sjuksköterskor om hopp och lidande 

under hembaserad palliativ vård. Samtalen gjorde skillnad för parens situation även om de 

deras erfarenhet av hopp och lidande inte alltid förändrandes. Det var en helande upplevelse. 

Ett sätt att lära av varandra, nya dörrar öppnades och andra perspektiv på livssituationen 

belystes. De talade om sin livssituation på ett sätt de inte talat tidigare. Ett sätt att hitta nya 

strategier för att klara av det dagliga livet. Att tala om hopp gav nya tankar och sätt att tolka, 

men det var inte alltid lätt att tala om hopp och lidande. Samtalen sågs som ett sätt att stanna 

upp och tänka över saker, ett avbrott i vardagen som ibland resulterade i andra sätt att hantera 

dagliga utmaningar. 

 

I en studie av Munck et al. (2008) beskrevs det att anhörigvårdaren tog på sig rollen att 

uppmuntra och stödja patienten för att upprätthålla mod och hopp för både sig själv och 

patienten Detta innebar även att för anhörigvårdaren uppmuntra den närstående att klara av 

svåra undersökningar och behandlingar som patienten kände att han inte orkade med. I 

artikeln av Proot et al. (2003) var det istället patienter som gav hopp till anhörigvårdaren när 



 

12 
 

de visade att de inte gav upp livet. När patienten mådde bra hade det ett positivt inflytande på 

anhörigvårdarens humör (Milberg & Strang, 2003). 

 

Enligt Proot et al. (2003) kände anhörigvårdaren ett annat slags hopp när anhörigvårdaren 

hade accepterat att patienten inte skulle bli botad. Hoppet hade ändrat karaktär från att hoppas 

på att patienten skulle bli botad till att hoppas att patienten skulle ha det bra den sista tiden. 

Hoppet var viktigt för att inte känna rädsla inför döden och bestod av att den närstående fick 

leva ett tag till utan smärta samt slutligen dö fridfullt. Hopp angående framtiden var för 

anhörigvårdaren att trots att hon blev ensam kvar så fanns det en meningsfullhet där livet gick 

vidare utan bördan att vårda. I artikeln av Milberg och Strang (2003) beskrevs det att hoppet 

hjälpte anhörigvårdarna att känna meningsfullhet. I denna studie innebar meningsfullhet bland 

annat att det var viktigt att vara medveten om och acceptera den negativa prognosen som 

patienten led av. Författaren tog även upp att det var betydelsefullt för anhörigvårdaren att 

känna att de gjort det bästa möjliga för patienten. Genom detta växte anhörigvårdaren 

personligen och hade en känsla av att hon strävade mot något utanför henne själv. Denna 

utveckling var grunden för engagemang. De anhöriga hade ett meningsfullt åtagande att klara 

av. 
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Tabell 2. Sammanställning av granskade artiklar om anhörigas erfarenheter av palliativ vård i hemmet 
 

Författare,  
Land, År 

Syfte Design* Urval Resultat Kvalitet 

Brobäck & 
Berterö. (2003) 

Sverige 

Identifiera och beskriva 
anhörigas upplevelser 

av palliativ vård i 
hemmet. 

Intervjuer n= 6 En känsla av otillräcklighet är fenomenet som 
genomsyrar alla de fem teman – anpassning, 

medvetenhet, uppfattas som en person, 
känslomässiga effekter och känslor av osäkerhet. 

 
Hög 

 

Weibull, Olesen & 
Asbjoern 

Neergaard. 
(2008) Danmark 

Undersöka 
erfarenheterna av 

efterlevande makars 
aktiva deltagande i det 

palliativa 
sjukdomsförloppet 

Inviduella 
Semi-

strukturerade 
intervjuer 

       n=7 Fyra kategorier hittades: Grad av engagemang, 
positiva effekter, negativa effekter och 
förutsättningar 

 
Hög  

 

Proot, Huijer Abu-
Saad, Crebolder, 
Goldsteen, Luker 
& Widdershoven. 

(2003) 
Nederländerna 

Utforska erfarenheterna 
av anhörigvårdare, 

deras behov av vård i 
hemmet och vilken 

sjukvård de får. 

Intervjuer n=13 Att vårda den palliativa patienten i hemmet kräver 
en balans mellan att hantera situationen och 

hantera problem. 

 
Hög 

 

Munck, Fridlund 
& Mårtensson. 
(2008) Sverige 

Att beskriva situationer 
som kan påverka 
anhörigvårdarens 

förmåga att hantera 
den palliativa 

hemsjukvården. 

Semi-
strukturerade 

intervjuer 

n=9 Två teman hittades: att upprätthålla kontroll och 
att förlora kontrollen.  

 
Hög 

 

Benzein & 
Saveman. (2008) 

Sverige 

Att beskriva pars 
erfarenhet av att 

deltaga i 
hälsobefrämjande 

samtal om hopp och 
lidande under 

hembaserad palliativ 
initierade av 

sjuksköterskor 

Semi-
strukturerade 

intervjuer. 

n= 12 Genom att samtala med sjuksköterskor om 
existentiella frågor känner paren att de är en del 

av en förtroendefull relation och att det är en 
helande erfarenhet.   

 
Hög  

 



 

14 
 

Friedrischen. 
(2003) Sverige 

Att beskriva 
familjemedlemmarnas 

uppfattning och 
motivation om att ta 
emot information om 
patientens sjukdom. 

Semi-
strukturerade 

intervjuer. 

n= 20 Familjemedlemmar motiverar sitt informativa 
behov; att vara mentalt förberedda när sjukdomen 
fortskrider, för att kunna planera sin vardag,för att 
kunna vara en källa till information för andra och 
att för att de tyckte att information var en rättighet 

att få.   

 
 

Hög  
 

Jo, Brazil, Lohfeld 
& Willision. 

(2006) Kanada 

Att undersöka 
perspektiv på 

omvårdnad för både 
vårdtagaren och 
anhörigvårdaren 

(make/maka) inom 
palliativ hemsjukvård. 

Semi-
strukturerade 

intervjuer. 

n= 20 Resultatet delas upp i fem teman – positiva och 
negativa erfarenheter av omvårdnad, relationen 

mellan makarna och stöd från formella och 
informella vårdgivare. 

Hög 

Wennman-Larsen 
& Tishelamn. 

(2002) Sverige 

Var att studera 
anhörigas förväntningar 
och förhoppningar vid 

palliativ vård i hemmet. 

Ostrukterade 
intervjuer. 

n= 11 Resultatet tog upp två teman.  Anhörigas 
rollförändring till att bli anhörigvårdare  och 
förändring att anpassa sig till den nya situationen.  

Hög 

Kazanowski. 
(2005) 

Storbritannien 

Att förstå processen för 
medicinering av 

symtom hos patienter 
med obotlig cancer 

nära döden i hemmet 
utifrån 

anhörigvårdarens 
erfarenheter.   

Semi-
strukturerade 

intervjuer. 

n= 17 Sex teman hittades: att åta sig rollen som 
anhörigvårdade, ta på sig ansvaret för 

medicinering; uppnå balans, erkänna förändringar 
nära döden, tillåta titrering av läkemedel och ge 

läkemedel vid smärtgenombrott. 

Hög 

Milberg & 

Strang. 

(2003) 

Sverige 

 

Att beskriva och tolka 
meningsfullhet för 
anhöriga till 
cancerpatienter 
som hade palliativ vård 
i hemmet. 
 

Semi-
strukturerade i 

intervjuer. 

n= 20 Faktorer som underlättade meningsfullhet var 
komfort, behålla vardagen, handling, 

engagemang och hopp. 

 
 

Hög 
 

 
*Samtliga artiklar har en kvalitativ ansats
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 
Resultatet resulterade i fyra teman: anhörigvårdarnas erfarenheter av kommunikation, hantera 

den nya situationen, känsla av otillräcklighet och meningsfullhet trots allt. Resultatet belyste 

bland annat att information om patientens hälsotillstånd var viktigt för att anhörigvårdarna 

skulle känna sig bättre mentalt förberedda Anhörigvårdare som upplevde brist på information 

och kommunikation tappade förtroende för sjukvården (Brobäck & Berterö,2003; 

Friedrichsen, 2008; Jo et al., 2006; Weibull, et al., 2008). De som upplevde att de fick vara en 

del av det palliativa teamet kände sig delaktiga i motsats till dem som kände sig som en 

utomstående vilka kände sig förolämpade (Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al., 2006; Weibull 

et al., 2008). Anhörigvårdarnas deltagande i vården gav dem möjlighet att leva ett mer 

naturligt familjeliv. Det var viktigt att kunna behålla en vardag (Brobäck & Berterö, 2003; 

Milberg & Strang, 2003; Weibull et al. 2008). För att klara av att vara anhörigvårdare 

behövde de få avlastning och tid att återhämta sig (Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al., 2006; 

Weibull et al., 2008). När vården blev för stressig och anhöriga inte orkade mer kände de 

dåligt samvete och skuld över att inte levt upp till kraven som var ställda på dem. De 

upplevde frustration och en känsla av otillräcklighet (Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al., 

2006; Munck et al., 2008) Erfarenheter av existentiella frågor och samtal visade sig vara 

viktiga för att känna hopp och meningsfullhet (Benzein & Saveman, 2008;  Munck et al., 

2008; Proot et al., 2003). 

 

Resultatdiskussion 
Under temat erfarenheter av kommunikation framkom det i flera studier att anhörigvårdarna 

hade ett behov av att få tydlig information om patientens hälsotillstånd (Brobäck & Berterö, 

2003; Friedrichsesn, 2003; Jo et al., 2006). Även i studier av Fredrichsen (2003) och Jo et al 

(2007)  framkom det att de anhörigvårdare som hade fått information och fått möjlighet att få 

ställa frågor upplevde tillfredsställande kommunikation och var bättre mentalt förberedda. 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att kommunikationen fungerar tillfredsställande där 

anhörigvårdaren känner att vårdpersonalen har tid att se, lyssna och stödja. Detta eftersom 

anhörigvårdarna är de som har huvudansvaret för vården i hemmet och de har hamnat i en ny 

situation där de är i behov av bland annat information. Detta har även Ternestedt (1998) tagit 

upp i litteraturen det vill säga att palliativ vård bör bygga på god kommunikation och att 
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anhörigvårdarna får den information de behöver för att hantera situationen. Vårdpersonalen 

bör ha en hög kompetens och empatisk förmåga för att bemöta de anhöriga. 

 

I studier har uppsatsförfattarna funnit att anhörigvårdare upplevde brist på kommunikation när 

de inte fick tillräcklig information om bland annat prognos och när de inte fick svar på sina 

frågor. De upplevde att de inte blev sedda, att vårdpersonalen inte lyssnade till deras behov 

och inte blev bekräftade som en del av det vårdande teamet (Brobäck & Berterö, 2003; Jo et 

al., 2007; Weibull et al., 2008). Uppsatsförfattarna anser att anhörigvårdare behandlas på det 

här sättet för att vårdpersonalen upplever det svårt att bemöta anhörigvårdaren på grund av 

den svåra situationen. Detta bekräftas i studien av Dunne et al. (2005) där sjuksköterskorna 

uppgav att de såg en svårighet med att bemöta både patienten och anhörigvårdaren. 

Ytterligare en anledning till att anhörigvårdarna kan uppleva att vårdpersonalen inte lyssnade 

kan vara att kraven de hade var omöjliga att tillgodose. I en studie av Benzein, Johansson och 

Saveman (2004) bekräftas att sjuksköterskor kan tycka att anhörigvårdarna förstorar upp 

problemen och har ogenomförbara krav. Till exempel en anhörigvårdare som ville att den 

närstående skulle få antibiotika mot varje litet problem. Uppsatsförfattarna anser inte att det är 

ett professionellt bemötande av vårdpersonalen om anhörigvårdaren upplever att de inte blir 

bekräftade. Det kan bero på att rollen att stödja och hjälpa anhörigvårdaren är mindre 

definierad än rollen att vårda patienten. Johnson och Bourgeois (2003) tar även upp problemet 

med vårdpersonalens roll i förhållande till anhörigvårdaren.  

 

Under temat hantera den nya situationen framkom det i flera artiklar att anhörigvårdarna 

upplevde det viktigt att vara delaktiga i den medicinska och fysiska vården för att kunna 

behålla vardagen samt att att känna att de gett patienten en möjlighet till att bevara vardagen 

(Milberg & Strang, 2003; Weibull et al., 2008). Uppsatsförfattarna anser att eftersom palliativ 

vård är lindrande vård och fokuserar på symtomkontroll så är det viktigt för anhörigvårdaren 

att kunna vara delaktig (NRPV, 2008). Delaktighet och symtomkontroll är en förutsättning för 

att behålla vardagen i hemmet. Uppsatsförfattarna har erfarenhet av att vardagsrutiner skapar 

trygghet och förstår därför önskan om att vårda hemma som en av anledningarna till vård i 

hemmet. Detta belyses i en artikel av Benzein et al. (2001) där beskrevs betydelsen för 

anhörigvårdaren att vårda hemma bland annat för att patienten upplevde hemmet som en trygg 

och familjär plats utan sjukhusrutiner.  
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I flera artiklar har uppsatsförfattarna funnit att för att hantera den nya situationen behövde de 

få avlastning och tid för att återhämta sig eftersom det var en tung uppgift både fysiskt och 

mentalt att vara anhörigvårdare . (Brobäck &Berterö, 2003; Jo et al., 2006; Munck et al., 

2008; Proot et al., 2003; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Uppsatsförfattarna tror att 

eftersom det ofta är en familjemedlem som tar på sig ansvaret att vårda kunde det bli problem 

med avlastning kanske på grund av att ingen annan i familjen kan eller klarar av att vårda. 

Likväl måste anhörigvårdaren få tid att vila. Detta problem med behovet av avlastning och att 

en person är huvudansvarig för vården tar även Jansma et al. (2005) upp en studie. Även 

anledningen till att varför anhörigvårdaren hade valt att vårda tror uppsatsförfattarna kan ha 

en betydande roll i hur de upplevde vårdtyngden. Till exempel i en artikel av Exley och Tyrer 

2005 såg anhörigvårdaren det som en plikt att vårda sin närstående. Uppsatsförfattarna anser 

att en annan anledning till att det kan vara tungt att vårda är att patienten förändras och kan bli 

helt beroende av andra. Detta belyser även Benzein et al. (2001) i en studie det vill säga att 

patientens försämring leder till en tung vårdtid för anhörigvårdaren.  

 

I artiklar har uppsatsförfattarna funnit att de anhörigvårdare som kände sig som en del av 

vårdteamet kände sig delaktiga och hade förtroende för vårdpersonalen. Däremot de som 

betraktades som en utomstående kände sig förolämpade för att all fokus låg på patienten. 

Vissa hade även erfarenhet av att informationen inom det vårdande teamet inte fungerade 

(Brobäck & Berterö, 2003; Jo et al., 2006; Weibull et al., 2008). Uppsatsförfattarna anser att 

det är viktigt att vårdpersonalen arbetar efter samma strategi och att samarbetet inom teamet 

fungerar. Detta med vikten av ett fungerande temaarbete tar även Johnson och Bourgeois 

(2003) upp i sin studie samt Ternestedt (1998) i sin litteratur. Uppsatsförfattarna anser att det 

är viktigt att se patienten och anhörigvårdaren som en enhet eftersom det är betydelsefullt att 

även anhörigvårdaren mår bra för att få en fungerande vård. Här har det vårdande teamet en 

viktig roll att stödja anhörigvårdaren (Beck-Friis & Strang, 2005; Brink & Smith, 2008).  

 

Under temat en känsla av otillräcklighet beskrev författarna till flera artiklar att känslor av 

otillräcklighet och skuld uppkom hos anhörigvårdarna när vården blev för stressig, de tappade 

orken och förlorade kontrollen över situationen. De kände att de inte levt upp till kraven som 

var ställda på dem. De kände frustation över att inte ha tillräckligt med tid för vården. Särskilt 

de som hade ett yrkesarbete vid sidan om (Brobäck & Berterö., 2003; Jo et al., 2006; Munck 

et al., 2008). Uppsatsförfattarna tror att dessa känslor kan uppkomma på grund av att 

anhörigvårdarna inte fick den information och det stöd de behöver. Återigen är det viktigt 
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med information som uppsatsförfattarna reflekterat om tidigare. Uppsatsförfattarna anser att 

eftersom vården bygger på stora insatser från anhörigvårdare så bör vården utformas 

tillsammans med patient och anhörigvårdare. De bör ses som en enhet. I en studie av Brink 

och Smith (2008) samt litteratur av Ternestedt (1998) poängteras samarbetet mellan 

vårdpersonal och anhörigvårdare som en grund för god palliativ vård. Uppsatsförfattarna 

anser att när anhörigvårdarna känner otillräcklighet och frustration så har vårdpersonalen 

misslyckats med att främja livskvaliteten vilket enligt WHO:s definition är viktig del av vad 

palliativ vård ska fokusera på. 

 

Under temat att uppnå meningsfullhet trots allt kom det fram i flera artiklar att existentiella 

frågor var viktiga. En del anhörigvårdare upplevde hopp och kände meningsfullhet och de 

som fått hälsobefrämjande samtal om hopp och lidande kände att det var en helande 

upplevelse (Benzein & Saveman, 2008; Munck et al., 2008; Proot et al., 2003). Hur kan 

existentiella tankar vara så viktigt? Uppsatsförfattarna anser att människan består av kropp, 

själ och ande som en helhet. Människan samspelar ständigt med andra. Anhörigvårdaren som 

möter sjukdom och lidande ställer existentiella frågor. Begäret efter det andliga ökar och 

uppsatsförfattarna tror att det ofta är svårt att prata om eftersom det är mycket intimt men att 

det är viktigt att fånga upp både kropp, själ och ande. Även Wiklund (2006) poängterar vikten 

av att se människan som en helhet. Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att kunna känna 

hopp i denna svåra livssituation. Existentiella samtal kan hjälpa anhörigvårdaren att få andra 

perspektiv på tillvaron och på så sätt se en mening i livet och i tillvaron trots den svåra 

situationen. Detta beror bland annat på att målen för patienten kan ha förändrats till att bli mer 

kortsiktiga. De lärde att leva för dagen. I en studie av Benzein et al. (2001) beskrevs 

betydelsen av att kunna ta vara på varje dag för både patient och anhörigvårdare. 

Ett av WHO:s mål med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten genom att stödja patienten 

och de anhöriga andligt/existentiellt (NRPV, 2008). 

 

Metoddiskussion 
Studien har genomförts som en litteraturstudie, eftersom det i examensuppsatser är en vanlig 

metod. Litteraturstudier består bland annat av bakgrund, syfte, frågeställningar och 

insamlingsmetod. Det var vetenskapliga artiklar som utgjorde insamlingsdata, det vill säga 

informationskälla till studien. Detta betyder att den litteratur som finns i introduktionen inte 

finns med i den insamlade resultatdelen. I diskussionen reflekteras över insamlingsdata som 

tas upp i resultatet mot bakgrundslitteraturen från introduktionen (Olsson & Sörensen, 1999). 
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Hade syftet i stället varit att fördjupa kunskapen om anhörigas erfarenheter hade en 

intervjustudie varit mer lämplig (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Artiklarna som söktes skulle vara kvalitativa för att få upplevda erfarenheter vilket passade 

uppsatsens frågeställning. Artiklar söktes i databasen Cinahl och sökmotorn ELIN. Cinahl 

valdes eftersom det är en databas inriktat på omvårdnadsforskning. Artiklarna som 

presenterades var från 2002-2008 vilket gör att resultatet består av aktuell forskning. 

Sökorden valdes utifrån syftet samt utifrån nyckelord från studier som svarade på syftet. Det 

fanns många studier om palliativ vård vilket gjorde att uppsatsförfattarna fick lov att använda 

en mer specifik sökstrategi, därav de många sökordskombinationer. Detta för att få ut 

relevanta artiklar utifrån syftet. Uppsatsförfattarna kände sig nöjda med sökorden eftersom 

artiklarna gav olika aspekter på erfarenhet. Med andra sökord skulle det varit möjligt att 

resultatet sett annorlunda ut på grund av det stora utbudet av artiklar om palliativ vård. Flertal 

abstrakt blev lästa men artiklarna valdes bort eftersom de inte svarade på syftet och 

frågeställningen. Från början valdes 11 artiklar ut och alla fick hög-kvalitet vid granskning. I 

resultatet presenterades 10 artiklar. En valdes bort på grund av att uppsatsförfattarna hade 

svårigheter med att analysera innehållet på grund av komplicerad engelska.  

 

Alla artiklar var på engelska vilket kan ha gjort att något av innehållet gått förlorat eller 

översatts fel. Uppsatsförfattarna tror ändå att de har förstått huvudbudskapet i alla artiklar. 

Detta eftersom uppsatsförfattarna jobbade i par och analyserade texten var för sig för att sedan 

ha en dialog om innehållet. Vid behov gick även uppsatsförfattarna tillbaka till originaltexten 

för att undvika feltolkningar. Citat i uppsatsen är skrivna på engelska för att inte ändra 

innebörden av det.  

 

Nio artiklar var ifrån Europa varav fem från Sverige och en ifrån Kanada där alla deltagare i 

studien var kaukasier. Eftersom de flesta studier var från Europa och mer än hälften av de från 

Sverige anser uppsatsförfattarna att resultatet är generaliserbart till västvärlden. Artikeln från 

Kanada hade ett värde eftersom den handlade om symtomkontroll även om den inte kan 

generaliseras till anhörigvårdare i väst eftersom kaukasierna kommer från en annan kultur och 

är invandrare i Kanada. Trots detta finns det många invandrare med annan kultur i västvärlden 

och att bli anhörigvårdare vid livet slutskede ger en ny situation oavsett kultur vilket kan göra 

artikeln överförbar ändå.  
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Projektets kliniska betydelse 
I litteraturstudien framgick det att kommunikation var väldigt viktigt för hur vården blev. 

Uppsatsförfattarna anser därför att det är viktigt att sjuksköterskor är medvetna om hur de 

med kommunikationens hjälp stödjer anhörigvårdarna i deras utsatta läge. På så sätt kan 

mycket lidande lindras både för anhörigvårdaren och för patienten som bör ses som en enhet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsförfattarna tycker att det skulle vara intressant med en kvalitativ studie angående hur 

sjuksköterskors olika nivå på utbildning, grundutbildning eller specialistutbildning, påverkar 

kvaliteten på den palliativa vården?   

  
Slutsats  
Litteraturstudien belyste anhörigvårdarnas erfarenheter av palliativ vård i hemmet av en 

närstående. Anhörigvårdaren ställdes inför en ny situation där målet ofta var att bevara 

vardagslivet för både patienten och sig själv. I flera artiklar och under flera teman framkom 

betydelsen av kommunikation. Tillfredsställande kommunikation var att informera, se, lyssna, 

stödja och bekräfta anhörigvårdaren. När kommunikationen fungerade tillfredsställande kände 

anhörigvårdarna sig bekräftade vilket var viktigt för att ha kraft till att vårda. För att hantera 

den nya situationen var det viktigt att känna delaktighet i vården av patienten.  När 

anhörigvårdarens roll blev för tung kunde de uppleva skuldkänslor och en känsla av 

otillräcklighet. Även här var det viktigt att det fanns en dialog mellan vårdpersonalen och 

anhörigvårdaren för att om möjligt lindra dessa negativa känslor. Människor som möter 

lidande och död ställer existentiella frågor och begäret efter det andliga ökar. Vårdpersonalen 

har en viktig uppgift att stödja anhörigvårdaren genom att lyssna och bekräfta dessa tankar. 

Det är viktigt att se både patient och anhörigvårdare som en enhet eftersom vården omfattar 

båda partnerna. Att känna hopp var viktigt för att kunna känna meningsfullhet i situationen. 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan har en viktig roll i den palliativa vården i hemmet. 

Sjuksköterskan måste kunna ha empatisk förmåga och våga möta den anhörigas behov på 

hennes nivå.  
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 Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
 
 
Kvalitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

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

problematik? 
  

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

bakgrundsvariabler? 
  

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

studieresultatet? 
  

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

Summa    
 
Maxpoäng:  25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och 
Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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