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SAMMANFATTNING 
  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva anhörigas upplevelser av att 

vårda sin närstående i den palliativa vården i hemmet. Metod: Studien 

genomfördes som en litteraturöversikt. Insamlingen av vetenskapliga artiklar 

utfördes på databaserna CINAHL, PubMed, Vård I Norden och manuella 

sökningar utfördes i elektroniska tidskrifter. I resultatet användes sammanlagt 15 

kvalitativa artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte och frågeställning. 

Bedömningsmall med kvalitativ inriktning användes för att granska artiklarnas 

kvalité. Artiklar med medel till hög kvalité inkluderades i studiens resultat. 

Resultat: Resultatet byggde på fem huvudteman utifrån anhörigas upplevelser av 

palliativ vård, (1) anhörigas beslut att vårda en närstående i hemmet, beskriver 

anhörigas negativa syn på sjukhusmiljön och närståendes önskan om att avsluta sitt 

liv i hemmet. (2) positiva och negativa faktorer med vård i hemmet, beskriver 

trygghet i palliativa teamets tillgänglighet, negativ faktor var bland annat trötthet, 

isolering och brist på stöd. (3) ansvar för vården, att vara oförberedd på rollen som 

anhörigvårdare och 24 timmars ansvar för sin närstående. (4) relationen mellan 

anhörig och närstående, stöd i att kommunicera med sin närstående i existentiella 

frågor. (5) stöd från kvalificerad vårdpersonal, beskriver bristande information 

från kvalificerad vårdpersonal om sjukdomsförlopp och vårdarrollen. Psykiskt- 

socialt- och existentiellt stöd var bristfälligt och som anhöriga uttryckte behov av. 

Konklusion: De främsta faktorerna till valet att bli anhörigvårdare grundade sig i 

viljan att uppfylla närståendes önskan att få spendera sista tiden i hemmet och att 

sjukhusmiljön sågs som kall och opersonlig. Anhöriga önskade socialt- psykiskt- 

och existentiellt stöd. 

 

 

 

Nyckelord: Familj, upplevelser, vårdare, palliativ hemsjukvård 
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1. INTRODUKTION 

 

Det är allt vanligare att döende patienter väljer att vårdas och spendera sin sista tid 

i hemmet. För att möjliggöra patientens önskan om vård i hemmet, krävs det ett 

fungerande nätverk runt patienten och anhöriga. Detta nätverk bör bestå av tillgång 

till kvalificerad personal med inriktning på att beakta anhörigas upplevelser av 

situationen (Socialstyrelsen, 2012). En kontinuitet i vården, välbekant kvalificerad 

vårdpersonal och en aktiv kommunikation är viktiga hörnstenar för att respektera 

anhörigvårdares och patientens värdighet och integritet (Palliativaguiden, 2010).  

 

Kunskap om hur det är att vara anhörigvårdare i hemmet till en palliativ patient 

kan skapa en förståelse för anhörigvårdares livssituation och behov av stöd. 

Litteraturstudien kan bidra till att många perspektiv och upplevelser fångas in och 

kvalificerad vårdpersonal kan få en samlad bild av anhörigas behov för att främja 

deras livskvalité och underlätta vårdsituationen. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Palliativ vård 

I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken, år 2010 avled 

cirka 90 000 personer i dessa sjukdomar och tumörsjukdomar hör till den näst 

vanligaste dödsorsaken (Socialstyrelsen, 2011). Av antalet avlidna var cirka 1 % 

barn och ungdomar och resterande avser vuxna över 18 år. Ungefär 4/5 av de 

avlidna var i behov av palliativ vård under år 2010 (Socialstyrelsen, 2012). 

Den palliativa vården innebär att ge vård utifrån en flerdimensionellt synsätt, där 

man beaktar människan utifrån ett fysiskt-, psykiskt-, socialt- och existentiellt 

perspektiv. Målet med den palliativa vården är att upprätthålla livskvalité för 

patienten när kurativ behandling inte längre är aktuell för patientens hälsotillstånd 

(Beck-Friis & Jakobsson, 2012; Henoch, 2002).  

 

Genom alla tider har människor vårdat och tagit hand om svårt sjuka och döende 

individer. Den palliativa vården har sina rötter från Centraleuropa under 400-talet 

e.Kr. då vården av döende sköttes i kloster och av kyrkan (Öhlén, 2001). Under 

1900-talet har den palliativa vården succesivt utvecklats till en speciell vårdform 
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och med syfte att erbjuda symtomlindrande behandling av sjukdomstillståndet. 

Ursprungligen har den palliativa vården fokuserat på att ge symtomlindrande 

behandling till cancerpatienter, idag inkluderas alla palliativa patienter oavsett 

diagnos (Henoch, 2002; Öhlén, 2001). Dagens utformande av den palliativa vården 

bygger på att fler människor med avancerad sjukdom och behandling väljer att 

vårdas och tillbringa sin sista tid i hemmet. Detta resulterar i ett ökat vårdbehov i 

hemmet och kräver samordnade resurser för att främja en aktiv och anhörig- och 

patientfokuserad vård (Beck-Friis & Jakobsson, 2012).  

 

Den palliativa vården utförs efter patientens önskemål och vården av patienter kan 

ske i hemmet, på sjukhus, på hospice eller på vård- och omsorgsboenden. Den 

palliativa vården bygger på ett fungerande teamarbete mellan sjuksköterska, 

läkare, sjukgymnast och kurator. I England i slutet av 1960-talet identifierades 

stora tomrum hos döende patienter och deras familjer, detta var en bidragande 

faktor till att det första hospicet etablerades. Hospice verksamheten bidrog till att 

hela familjen involverades i vården av den palliativa patienten och familjens sorg 

beaktades vilket hade en främjande inverkan på deras individuella sorgearbete.  

Verksamheten utgick från en  helhetssyn av människan vilket bidrog till att 

patientens och anhörigas behov tillgodosågs via hospicet. Den första hospicet i 

Sverige startade år 1987 i Stockholm men redan år 1970 etablerades den första 

avancerade hemsjukvården i Sverige (Nationella Rådet för Palliativ Vård, [NRPV], 

2012). Ett Hospice i Stockholm strävar efter att erbjuda trygg och erfaren 

kvalificerad vårdpersonal inom palliativ vård. Palliativa patienter från hemmet kan 

komma till hospicet för en kortare avlastningsperiod eller för att vårdas till livets 

slut. Målet med verksamheten är att erbjuda stöd utifrån patient och anhörigas 

behov. Verksamheten bygger på att skapa delaktiget, respekt och trygghet samt att 

bevara patientens autonomi (Ersta diakoni, u.å).  

 

När patienten är i behov av insatser från hälso- och sjukvården ska en individuell 

vårdplan upprättas i samråd med patient och anhöriga. I den individuella planen 

ska det framgå vilka insatser patienten är i behov av. En fungerande vård bygger 

på att anhöriga och patienten får anpassad information och är införstådda i 
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patientens hälsotillstånd, vård och behandlingar och anhöriga ska erbjudas att delta 

vid utformandet av vårdplanen (Socialstyrelsen, 2012).  

 

1.2.2 Sjuksköterskans roll i den palliativa hemsjukvården 

I en studie beskrev sjuksköterskor att trygghet, närvaro, samhörighet och lyhördhet 

är viktiga egenskaper för att skapa en god vård och relation till patienter och 

anhöriga. Sjuksköterskans förmåga att vara trygg i sig själv och närvarande 

resulterade i en lugn och god vårdmiljö. Sjuksköterskans förmåga att vara lyhörd 

och närvarande bidrog till att patient och anhöriga kände en trygghet vilket 

främjade vårdrelationen. Lyhördheten fångade upp anhörigas behov, känslor och 

gav utrymme för samtal vilket främjade vårdrelationen (Karlsson & Sandén, 2007) 

 

1.2.3 Anhörigvårdare 

När en patient drabbas av en obotlig sjukdom är anhöriga en viktig resurs för att 

stödja patienten i det dagliga livet i hemmet (Milberg, 2012). Hela familjen berörs 

när en närstående drabbas av en obotlig sjukdom och i den palliativa vården 

förekommer det ofta att anhöriga väljer att vara delaktiga i patientens sista tid i 

livet. Sjuksköterskan har en central plats för anhöriga i den palliativa vården för att 

kunna uppmärksamma problem, som exempelvis svårigheter att hantera sin 

situation (Milberg, 2012; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

 

1.2.4 Omvårdnadperspektiv  

1.2.4.1 Människan 

Ur ett omvårdnadperspektiv ses människan som en unik varelse och skall beaktas 

ur ett mångdimensionell synsätt, där kropp, själ och ande ses som en enhet som 

samverkar med varandra (Henoch, 2002; Wiklund, 2003). Omvårdnad bygger på 

en humanistisk grundsyn där människan beaktas som en fri, aktiv och skapande 

individ utifrån ett existentiellt synsätt. Omvårdnad ska utföras på individnivå där 

människan beaktas som en fri individ med förmåga att ta eget ansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). 
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1.2.4.2 Lidande 

Lidandet kan uttrycka sig i en fysisk, psykisk, social och existentiell smärta. Ur ett 

anhörigperspektiv kan det psykiska lidandet uttryckas i form av fysiska symtom, 

trötthet, sömnsvårigheter och orkeslöshet. Psykiskt lidande påverkar individen och 

kan skapa ångest, ilska, stress och maktlöshet. Socialt lidande kan uttryckas i form 

av att individens relation till omvärlden förloras vilket kan handla om att förlora 

sina drömmar, relationer, arbete och sin hälsa (Strang, 2012). Vid livets slut är 

nära relationer viktiga och det är av stor betydelse att göra ett bokslut tillsammans 

med sin närstående för att minska lidandet och främja individens process mot 

bearbetnings- och nyorienteringsfasen. Existentiellt lidande kan uttrycka sig i 

tankar kring döden, ensamheten och känsla av meningslöshet. Lidandet 

uppkommer när individen blir utsatt för ett hot. Detta kan inträffa när en 

närstående drabbas av en livshotande sjukdom och livet sätts på sin spets. Lidandet 

blir bestående hos individen till dess att hotet har bearbetats. Som anhörigvårdare 

kan hoppet, en god relation till sin närstående och  meningsfulla stunder i vardagen 

väga tyngre än själva lidandet. Detta skapar en förmåga till att hantera och 

övervinna lidandet (ibid).   

 

 

1.2.4.3 Livskvalité  

Vad som är livskvalité och vilka faktorer som främjar upplevelsen av livskvalité är 

individuellt. Livskvalité handlar om att finna meningsfullhet i vardagen, där en 

känsla av tillfredsställelse och välbefinnande med livet är viktiga hörnstenar trots 

livets motgångar (Pettersson & Strang, 2012). World Health Organisation (WHO) 

beskriver att livskvalité inom palliativ vård handlar om att se till hela familjen, 

patienten, anhöriga och deras livssituation. Livskvalité innebär att symtomlindra 

och erbjuda anhöriga och patienter existentiellt - och psykiskt stöd (WHO, 2012). 

Palliativ vård bygger på att upprätthålla patientens och anhörigas livskvalité. 

Livskvalité handlar om att aldrig ge upp hoppet och att självbestämmandet 

respekteras i livets slutskede. Palliativa vården är till för patienterna och anhöriga 

där värdighet är en central del i vården för att bevara livskvalitén (Melin-

Johansson, 2007). 
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1.3 Problemformulering 

Det är allt vanligare att palliativa patienter väljer att tillbringa sin sista tid i livet i 

hemmet och anhöriga har en central roll i vården av sin närstående. Att studera 

anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i palliativ vård i hemmet bidrar 

till att skapa en förståelse över deras livssituation som anhörigvårdare och 

synliggöra deras uttalade behov. En litteraturstudie bidrar även till att kvalificerad 

vårdpersonal i den kliniska verksamheten kan tilldelas ökad kunskap om 

anhörigvårdares upplevelser för att kunna ge en optimal omvårdnad, lindra lidande 

och skapa livskvalité. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda sin 

närstående i den palliativa vården i hemmet. 

 

1.4.1 Frågeställning 

Hur upplever anhöriga att vårda sin närstående i palliativ vård i hemmet? 

 

1.5 Definitioner 

Patient eller närstående avsåg i litteraturstudien personer över 18 år som lider av 

en cancerdiagnos och vårdas av anhöriga och kvalificerad vårdpersonal i palliativ 

vård i hemmet. 

Anhörigvårdare avsåg i litteraturstudien de individer som vårdat en närstående i 

palliativ vård i hemmet. 

Kvalificerad vårdpersonal avsåg i litteraturstudien sjuksköterskor, läkare, kurator 

och sjukgymnast.  

Palliativ vård avsåg i litteraturstudien patienter som vårdas i livets slutskede i 

hemmet. 

 

2. METOD 

 

2.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 



 

10 

 

 

2.2 Urval av litteratur 

Vetenskapliga artiklar söktes på databaserna CINAHL – with full text och Vård i 

Norden. Sökning utfördes även på databasen PubMed där dubbletter återfanns. 

Manuella sökningar utfördes på elektroniska tidskrifter och titelsökning utfördes 

(Tabell 1). Sökningarna utfördes genom Högskolan Dalarnas bibliotek. Mesh 

Term användes vid en sökning (Tabell 2). Aktuella sökord som användes i 

CINAHL var: Palliative home care, Family, Experience, Home Death, Caregivers, 

Families, Caring, Dying, Home-based, Palliative care och End-of-life  (Tabell 2). 

Aktuella sökord som användes i Vård I Norden var Närstående, Palliativ och Vård 

(Tabell 2). Aktuella (n=20) vetenskapliga artiklar granskades utifrån Olssons och 

Sörensens (2011) kvalitativ granskningsmall (Bilaga 2) och (n=15) presenteras i 

resultatet (Tabell 1 och Tabell 4). Övriga artiklar (n=5) uteslöts och motsvarade 

inte studiens inklusionskriterier (Bilaga 1). 

 

Tabell 1. Presentation av datainsamlingsmetod av vetenskapliga artiklar (n=4). 

Manuell sökning. 

 

Författare Tidskrift Titel Granskade Använda i resultat 

1. Exley & 

Tyrer 

2. Hudson 

International 

Journal of Palliative 

Nursing 

 1. 2005; 11 (5); 242-

246 

2. 2004; 10 (2); 58-65 

1.”Bereaved carers´ views 

of a hospice at home 

service”  2.” Positive 

aspects and challenges 

associated with caring for 

a dying relative at home” 

Nr. 1 & 2 

 

Nr. 1 & 2 

1.Stajduhar & 

Davies 

Palliative Medicine 

2005; 19; 21-32 

1.”Variations in and 

factors influencing family 

members´ decisions for 

palliative home care” 

Nr. 1 Nr. 1 

1.Wennman-

Larson & 

Thishelman 

Nordic College of 

Caring Sciences 

2002; 16; 240-247 

1.“Advanced home care of 

cancer patients at the end 

of life: a qualitative study 

of hopes and expectations 

of family caregivers” 

Nr. 1 Nr. 1 
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Tabell 2. Presentation av datainsamlingsmetod av vetenskapliga artiklar till 

resultatet. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstact 

Urval 3 

Granskade 

artiklar 

Urval 4 

Använda 

artiklar i 

resultatet. 

 n = 

Sökning 1 

Sökning 2 

CINAHL – 

med full text 

121007 

Palliative home 

care AND Family 

AND Experience 

119 60 8 2 2 

CINAHL – 

med full text 

121007 

Home death AND 

Family AND 

Caregivers 

188 30 0 0 0 

+ AND 

Experience 

 

36 36 6 3 2 

CINAHL -

med full text 

121007 

 

Families AND 

Caring AND 

Dying 

297 0 0 0 0 

 + AND 

Experience 

42 42 4 2 1 

CINAHL – 

med full text 

121007 

Family AND 

Caring AND 

Experience 

1074 0 0 0 0 

+ AND Home-

Based AND 

Palliative care 

4 4 3 2 1 

CINAHL – 

med full text 

121009 

Family AND 

Caregivers AND 

End-of-life 

372 0 0 0 0 

+ AND Home-

based 

11 11 11 2 0 

Vård I 

Norden 

121010 

Närstående AND 

Palliativ AND 

Vård 

13 13 1 1 1 

CINAHL – 

med full text 

121016 

MH Caregiver 

burden AND MH 

palliative care 

129 129 22 5 4 
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2.3 Inklusionkriterier 

Vetenskapliga artiklar baserade på anhörigas upplevelser av att vårda en 

närstående i palliativ vård i hemmet. Vuxna patienter över 18 år med en 

cancerdiagnos inkluderades. Peer reviewed artiklar publicerade mellan år 2000-

2012 med kvalitativ design och skrivna på svenska, norska och engelska 

inkluderades. Utifrån kvalitativ bedömningsmall av Olsson och Sörensen (2011) 

(Bilaga 2) inkluderades vetenskapliga artiklar med medel och hög kvalité.  

Artiklar som genomgått en etisk granskning och var godkända av forskningsetisk 

kommitté inkluderas. 

 

2.4  Exklusionskriterier  

Vetenskapliga artiklar utförda som litteraturöversikter och med kvantitativ design 

exkluderades. Artiklar publicerade före år 2000 och publicerade på annat språk än 

svenska, norska och engelska exkluderades. Artiklar utan peer reviewed och 

artiklar med låg kvalité utifrån Olssons och Sörensens (2011) kvalitativ 

bedömningsmall (Bilaga 2) exkluderades. 

 

2.5 Tillvägagångssätt  

Artikelsökning utfördes individuellt och gemensamt. Vetenskapliga artiklar med 

titlar som svarade mot syftet valdes ut och abstract granskades. De abstract som 

svarade mot syfte och frågeställning bearbetades vidare utifrån Olssons och 

Sörensens (2011) bedömningsmall med kvalitativ inriktning (Bilaga 2).  

 

2.6 Värdering av artiklarnas kvalité 

Den kvalitativa bedömningsmallen av Olsson och Sörenses (2011) (Bilaga 2) som 

låg till grund för värdering av artiklarnas kvalité bestod av 20 frågor, där abstract, 

introduktion, metod, resultat, diskussion och slutsats var de stora huvudområdena. 

Varje huvudområde följdes av några frågor. Poängsättning skedde med gradering 

0,1,2 och 3. Maxpoäng för utförd granskning var 47 poäng (Tabell 3). 

 

 

 

 



 

13 

 

Tabell 3. Redovisning av poängsättning av artiklarnas kvalité. 

Låg kvalité Medel kvalité Hög kvalité  

< 60 %  

0-28  Poäng 

> 70 %  

29- 38 poäng 

> 80 %  

39- 47 poäng 

 

2.7 Analys 

Analysen av artiklarna bygger på att författarna ett flertal gånger individuellt läste 

igenom artiklarna och urskilde olika huvudteman. Artiklarna analyserades och 

diskuterades gemensamt mellan författarna för att urskilja artiklarnas likheter och 

olikheter. Analysen resulterade i fem huvudteman  och nio underrubriker utifrån 

gemensam diskussion om artiklarnas likheter och olikheter (Tabell 5), Forsberg 

och Wengström (2008) styrker vald analysmetod.  

 

Tabell 4. Sammanställning av artiklar (n = 15) som ligger till grund för resultatet. 

Författare, år & 

land 

Syfte Design  Deltagare Kvalitetsgrad 

Benzein & 

Saveman, (2008) 

Sverige 

Att beskriva pars upplevelser 

av deltagandet i 

sjuksköterskans 

hälsofrämjande samtal om 

hopp och lidande vid palliativ 

vård i hemmet 

Kvalitativ med 

semistrukturerade 

intervjuer 

12 Medel 

35 p. 

Borstand & Berg 

(2009) Sverige 

Att beskriva anhörigas 

erfarenheter av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam  

Kvalitativ  

intervju med en 

inledande fråga 

13 

Fem 

kvinnor & 

åtta män 

Hög 

42 p. 

Brobäck (2003) 

Sverige 

Att beskriva anhörigas 

upplevelser av palliativ vård i 

hemmet 

Kvalitativ med 

strukturerade 

intervjuer  

6 

Fyra 

kvinnor &  

två män 

Hög 

41 p. 

Carlander, 

Sahlberg-Blom, 

Hellström & 

Thernstedt (2010) 

Sverige 

Att beskriva vardagliga 

situationer som anhöriga 

kommer i kontakt med under 

vårdtiden av en döende 

familjemedlem i hemmet. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

10 

Sju kvinnor 

& tre män 

Hög 

41 p. 

Exley & Tyrer 

(2005) England 

Beskriva vårdares upplevelser 

av palliativ hemsjukvård 

Kvalitativ med 

semistrukturerade 

intervjuer 

12 

Nio Kvinnor 

& tre män 

Medel 

34 p. 
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Fort. Tabell 4 

Författare, år & 

land 

Syfte Design  Deltagare Kvalitetsgrad 

Hudson (2004) 

Australien  

Beskriva anhörigas 

utmaningar och positiva 

aspekter för att stötta en 

döende närstående i hemmet 

Kvalitativ med 

semistrukturerade 

intervjuer 

47  

65 % var 

kvinnor & 

35 % var 

män 

Medel 

38 p. 

Kalnins (2006) 

USA 

Få förståelse för anhörigas 

upplevelser och behov som 

vårdaren av en döende person 

i Lettland 

Kvalitativ med 

semistrukturerade 

intervjuer 

18  

16 kvinnor 

& två män 

Medel 

38 p. 

Koop & Strang 

(2003) Canada 

Beskriva anhörigas 

sorgearbete till följd av hem-

baserad vård för en person 

med obotlig cancer diagnos 

Kvalitativ med 

undersökande, 

tolkande & 

beskrivande 

intervjuer  

15   

11 kvinnor 

& fyra män 

Medel 

38 p. 

McConigley, 

Halkett, Lobb & 

Nowak (2010) 

Australien 

Beskrivaanhörigvårdares 

erfarenhet av att vårda en 

person med hög grad av 

gliom & att beskriva deras 

behov av information och 

stöd 

Kvalitativ  med 

semistrukturerade 

intervjuer 

21  

17 kvinnor 

& fyra män 

Hög 

40 p. 

Mori, Fukuda, 

Hayashi, 

Yamamoto, 

Misago & 

Nakayama (2011) 

Japan 

Beskriva anhörigas åsikter om 

deras upplevelser innan och 

efter sorgarbetet 

Kvalitativ med 

djupgående 

intervjuer 

34  

22 kvinnor 

& 12 män 

Medel 

36 p. 

Munck, Fridlund 

& Mårtensson 

(2008) Sverige 

Beskriva situationer med 

anhörigvårdares förmåga att 

utföra palliativ vård i hemmet 

Kvalitativ med 

intervjuer 

Nio 

Fyra 

kvinnor & 

fem män 

Hög 

42 p. 

Munck, 

Sandgren, 

Fridlund & 

Mårtensson 

(2012) Sverige 

Beskriva anhörigas tankar om 

medicinskteknisk utrustning i 

palliativ hemsjukvård 

Kvalitativ med 

undersökande & 

beskrivande 

intervjuer 

15   

Nio kvinnor 

& sex män 

Hög 

41 p. 

Proot (2003) 

Nederländerna 

Beskriva familjemedlemmars 

upplevelser som 

anhörigvårdare och deras 

behov avpalliativ 

hemsjukvård 

Kvalitativ med 

beskrivande 

intervjuer 

13 Hög 

42 p. 



 

15 

 

 

Fort. Tabell 4 

Författare, år & 

land 

Syfte Design  Deltagare Kvalitetsgrad 

Stajduhar & Davies 

(2005) Canada 

Beskriva variationer och faktorer i 

anhörigas beslut om palliativ vård i 

hemmet.  

Kvalitativ med 

djupgående 

intervjuer 

13  

10 kvinnor & 

tre män 

Medel 

36 p. 

Wennman-Larsen & 

Tishelman (2002) 

Sverige 

Beskriva anhörigas anledning till att 

utföra palliativ vård i hemmet 

Kvalitativ med 

ostrukturerade 

intervjuer  

11  

Sju kvinnor 

och fyra män  

Hög 

39 p. 

 

 

2.8 Etiska överväganden  

Denna litteraturstudien behövde inte etiskt godkännande från Högskolan Dalarna 

forskningsetiska nämnd . Studien bygger på sanningsenligt resultat och författarna 

har förhållit sig objektiva till innehållet. Citat har refererats korrekt, med 

citationstecken, kursivstil och sidhänvisning.  

 

3. RESULTAT 

 

I resultatdelen presenterades 15 vetenskapliga artiklar och sammanställningen av 

artiklarna gav slutligen fem huvudteman (Tabell 5).   

 

Tabell 5. Presentation av resultatets huvudteman och underrubriker 

Huvudteman Underrubrik Underrubrik Underrubrik 

Anhörigas beslut att 

vårda en närstående i 

hemmet 

Anhörigas syn på 

sjukhusmiljön i relation till 

beslutet om vård i hemmet 

Uppfylla patientens 

önskan om att avsluta 

sitt liv i hemmet 

 

Positiva och negativa 

faktorer med vård i 

hemmet 

Positiva faktorer Negativa faktorer  

Ansvar för vården Oförberedda på rollen som 

anhörigvårdare 

Symtomkontroll och 

ansvar för vården 24 

timmar om dygnet 
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Fort. Tabell 5 
Relationen mellan 

anhöriga och 

närstående 

 

   

Stöd från kvalificerad 

vårdpersonal 

Information om diagnos 

och prognos 

Familjen i fokus Anhörigas positiva 

och negativa 

upplevelser med stöd  

 

 

 

3.1 Anhörigas beslut att vårda en närstående i hemmet 

3.1.1 Anhörigas syn på sjukhusmiljön i relation till beslutet om vård i 

hemmet 

Anhöriga beskrev att den avgörande faktorn i beslutet att vårda sin närstående i 

hemmet var att de fick tillbringa den sista tiden tillsammans (Benzein & Saveman, 

2008; Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & Ternstedt, 2010; Hudson, 2004; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). En anhörig citerade följande: ”We´re 

together, that´s what´s important´” (Hudson, 2004, s. 62). 

 

Anhörigvårdare beskrev att beslutet om att ge vård i hemmet byggde på 

upplevelsen av att de kunde kontrollera situationen, se efter sin närstående och 

slippa tillbringa tid på sjukhus. Sjukhus sågs inte som ett alternativ för vård i livets 

slutskede då sjukhusmiljön förknippades med en negativ miljö och beskrevs som 

kall och opersonlig (Exley & Tyrer, 2005; Hudson, 2004; Stajduhar & Davies, 

2005; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Sjukhusmiljön sågs inte som 

individanpassad eller anhörigfokuserad då patienter och anhöriga behandlades som 

ett nummer. Anhöriga upplevde även otrevligt bemötande från vårdpersonal och 

känsla av att behöva strida för patientens behov då de upplevde tidsbrist bland 

kvalificerad vårdpersonal (Stajduhar & Davies, 2005).   

 

 

3.1.2 Uppfylla patientens önskan om att avsluta sitt liv i hemmet  

En annan avgörande faktor i beslutet att vara anhörigvårdare grundades i den 

närståendes önskan om att få vårdas i hemmet och avsluta sitt liv där (Exley & 

Tyrer, 2005; Koop & Strang, 2003; Stajduhar & Davies; Wennman-Larsen & 
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Tishelman, 2004 ). Citat rörande en anhörigs upplevelse i beslutet om att bli 

anhörigvårdare: ”This is his home, of course he should be here” (Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2004, s. 242). 

 

Anhöriga uttryckte att det inte fanns någon annan valmöjlighet än att vårda sin 

närstående i hemmet, då den närståendes behov och önskningar var pådrivande i 

beslutsfattandet. Anhöriga åsidosatte sina egna behov och sitt egna beslut om att 

ge vård i hemmet. Uppfylla närståendes önskan av att få avsluta sitt liv i hemmet 

gav anhöriga en chans att få ge tillbaka kärlek och omtanke till sin närstående. Det 

sågs som en central del i beslutet att utföra anhörigvård i hemmet (Brobäck, 2003; 

Exley & Tyrer, 2005; Stajduhar & Davies, 2005). Motivet till att anhöriga vill ge 

tillbaka kärlek i form av att vårda sin närstående i hemmet framkommer även i en 

studie gjord av Koop och Strang (2003, s. 134) ”It was very fulfulling in that it was 

something I could give him because he always took care of me”.  

 

Att vårda en närstående i palliativ vård i hemmet sågs som ett naturligt beslut och 

en period i deras liv. Anhöriga beskrev även att vården i hemmet gav tillfällen att 

vara nära sin närstående (Carlander et. al., 2010). 

 

3.2 Positiva och negativa faktorer med vård i hemmet 

3.2.1 Positiva Faktorer 

Få tillbringa tid tillsammans, skratta tillsammans och samtala beskrev anhöriga 

som en positiv del i vården av sin närstående (Hudson, 2004). Anhöriga upplevde 

att de under vårdtiden växte som personer och kunde i efterhand se sig som 

starkare individer med ökat självförtroende (Hudson, 2004; Koop & Strang, 2003). 

Vetskapen om att närstående fått en god vård bidrog till att anhöriga upplevde en 

positiv känsla utan skuld (Koop & Strang, 2003). 

 

För anhöriga som upplevde en frihetskänsla skapades känslan av en ”normal” 

vardag. Medicintekniska hjälpmedel i hemmet bidrog till att anhöriga upplevde en 

ökad frihetskänsla som skapades när anhöriga tillsammans med närstående inte var 

bundna till hemmet 24 timmar om dygnet. Medicinteknisk utrustning kunde vid 

utevistelse tas med vilket bidrog till känslan av en ”normal” vardag. Hjälpmedel 
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bidrog till färre sjukhusvistelser då undersökningar och behandlingar kunde utföras 

i hemmet (Munck, Sandgren, Fridlund, & Mårtenssen, 2012). Att kunna 

upprätthålla en ”normal” vardag och rutiner var en viktig del för ett flertal 

anhöriga, vilket främjade anhörigas och deras närståendes livskvalité (Stajduhar & 

Davies, 2005; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).         

 

3.2.2 Negativa Faktorer 

Hemmet och rummet där den närstående avled förknippade anhöriga med lidelse 

och plågsamma minnen. Detta skapade flashbacks då bilder spelades upp och 

anhöriga var tvungna att lämna sina hem för att få andrum (Koop & Strang, 2003). 

En anhörig beskrev: ” The house was that, was the death chamber, and, of course, 

everytime I come into this, I would think of that and I just hated to go home and I hated to 

go into the bedroom particulary…I just have to get out of the house” (Koop & Strang, 

2003, s. 137). 

 

I en studie framkom negativa upplevelser av vårdtiden där anhöriga beskrev 

situationen som mardrömsfylld och inte ett privilegium (Hudson, 2004).   

Trötthet var en negativ och återkommande faktor hos anhörigvårdare. Tröttheten 

orsakades på grund av att anhöriga var tillgängliga för sin närstående 24 timmar 

om dygnet. Tröttheten avspeglades i ilska, spänningar, utmattning och emotionell 

obalans (Brobäck, 2003, Carlander et. al., 2010, Munck, Fridlund & Mårtensson, 

2008; Munck et. al., 2012). Anhöriga som hade mycket ansvar över medicinsk 

utrustning i hemmet uttryckte en trötthet orsakad av sömnbrist. De rapporterade att 

de sov ytligt under nätterna eftersom deras närstående eventuellt behövde hjälp 

med mediciner, dropp och omvårdnad (Munck et. al, 2008; Munck et. al., 2012). 

 

Isolering i hemmet skapades när anhöriga inte vågade eller inte kunde lämna sitt 

hem, på grund av oro och rädsla för att något skulle hända den närstående. Bristen 

av egen tid, andrum och energi hos anhöriga resulterade i att vården hämmades 

och försvårades (Hudson, 2004; McConigley, Halkett, Lobb, & Nowak, 2010; 

Mori et.al., 2011; Proot, 2003) 
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3.3 Ansvar för vården 

3.3.1 Oförberedda på rollen som anhörigvårdare 

Anhöriga beskriver att de var oförberedda på vad rollen som anhörigvårdare 

innebar. Att känna sig oförberedd grundade sig i bristande information och 

utbildning från kvalificerad vårdpersonal och ett snabbt sjukdomsförlopp. Vara 

oförberedd och ansvara för vård av närstående upplevdes som ett stressmoment för 

anhöriga (Brobäck, 2003; McConigley et. al., 2010; Stajduhar & Davies, 2005).  

Anhöriga utan medicinsk utbildning/erfarenhet beskrev en rädsla inför ansvaret 

som anhörigvårdare vilket grundade sig i bristande förberedelser i rollen som 

anhörigvårdare (Kalnins, 2006). 

 

3.3.2 Symtomkontroll och ansvar för vården 24 timmar om dygnet     

Ansvaret för att observera och rapportera närståendes symtomförändringar sågs 

som en börda och svårighet för anhöriga att bedöma. För anhöriga utan medicinsk 

utbildning/erfarenhet och bristande information om sjukdomsförloppet, var det 

svårt att bedöma vilka symtom som var allvarliga eller naturliga förändringar 

(Borstrand & Berg, 2009; Hudson, 2004; McConigley et. al., 2010 ). 

Vården av en närstående i hemmet innebar ett ansvar för anhöriga 24 timmar om 

dygnet. Vilket resulterade i känslan av utmattning och stress. Ständig oro för 

närståendes allmäntillstånd plågade anhöriga dag som natt (Munck, et., 2008; 

McConigley et. al., 2010 ). Anhöriga beskrev att de bar ansvar för beslutsfattande 

rörande patientens hälsa och fortsatt vård (McConigley et. al., 2010; Munck et. al., 

2012). De upplevde att det var stressande att fatta beslut och ställdes ofta inför 

frågan ” […] am I doing the right thing” (McConigley et. al., 2010, s. 476).     

 

3.4 Relationen mellan anhöriga och närstående  

Anhöriga beskrev att deras relation till sin närstående blev starkare under vårdtiden 

och det förde dem samman. Några anhöriga uttryckte svårigheter att tala om döden 

med sin närstående och förmågan till att föra ett samtal om döden varierade. De 

upplevde en önskan om att tala om döden med sin närstående, men hade inte rätt 

kunskaper till att inleda ett samtal om detta (Benzein & Saveman, 2008; Carlander 

et. al., 2010; Koop & Strang, 2003; Mori et. al., 2011).  
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Att vårda en närstående innebar för anhöriga att gränserna för integritet och 

intimitet töjs. De beskrev att anhörigvårdandet innebar en ny situation då 

utförandet av omvårdnad upplevdes som en svårighet, när närståendes integritet 

och intimitet delvis blottades (Carlander et. al., 2010).        

 

3.5 Stöd från kvalificerad vårdpersonal 

3.5.1 Information om diagnos & prognos 

Att tidigare få information om den närståendes diagnos och prognos upplevde 

anhöriga behov av. Anhöriga beskrev att de inte hade vetskapen om hur dålig 

prognosen för sin närstående var. I sista levnadsveckan fick anhöriga en förståelse 

av prognosens utgång, detta resulterade i att anhöriga blev chockade på grund av 

bristande information om närståendes tillstånd och anhöriga kände sig inte 

införstådda i processen vid livets slutskede (Borstarnd & Berg, 2009; McConigley 

at.  al., 2010; Mori et. al., 2011; Munck et.al, 2008; Wennman-Larsen & 

Tishelman, 2002). Anhöriga beskrev svårigheter att finna tillfällen att samtala med 

sjuksköterskan då fokus i första hand låg på den närstående och anhörigas frågor 

och funderingar prioriterades inte. De upplevde få tillfällen att i enrum kunna 

samtala med sjuksköterskan (Proot, 2003). 

 

3.5.2 Familjen i fokus   

Anhöriga ville uppfattas och erkännas som en del i det vårdande teamet, men 

upplevde att sjuksköterskan fokuserade på patienten och tenderade att åsidosätta 

anhörigas behov (Brobäck, 2003; Carlander et. al., 2010). Bristande stöd i form av 

avlastning var en återkommande synpunkt från anhöriga. Anhöriga blev isolerade i 

hemmen då inte deras behov av avlastning främjades av sjuksköterskan. Anhöriga 

som erbjöds avlastning upplevde en frihet och avkoppling för att kunna utföra 

ärenden och för att främja behovet av egen tid (Exley & Tyrer, 2005; Munck et. 

al., 2012; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).   

 

3.5.3 Anhörigas positiva och negativa upplevelser med stöd 

Positiva aspekter anhöriga beskrev var att palliativa teamen erbjöd vård dygnet 

runt vilket upplevdes som en viktig stödfunktion och skapade en trygghet (Exley 

& Tyrer, 2005). En del anhöriga blev positivt överaskade vid information om 
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möjligheten att få palliativ hemsjukvård, istället för att ensamma ansvara för 

vården (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).   

 

Negativa aspekter anhöriga beskrev var en önskan att sjuksköterskan hade stöttat 

och främjat deras kommunikation med deras närstående (Benzein & Saveman, 

2008). Ytterligare en önskan som anhöriga beskrev var att få ta del av en 

stödgrupp när sin närstående avlidit och ensamheten blev påtaglig, då fanns 

behovet att få samtala med andra personer i samma situation (Kalnins, 2006).   

Anhöriga beskrev ett bristande stöd från övriga familjemedlemmar för att kunna 

hantera situationen de befann sig i som anhörigvårdare. De upplevde att de fick 

bära det tyngsta lasset själv och kände sig övergivna och hjälplösa när stödet 

uteblev (Munck et.al., 2008; Proot, 2003). Bristande stöd från palliativa teamen 

bidrog till att anhöriga tappade sin psykiska och mentala styrka för att kunna vårda 

sin närstående (Munck et.al., 2008).  

 

4. DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat  

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelser av att vårda en närstående i palliativ 

vård i hemmet. Resultatet visade på olika beslut som påverkade anhörigas val om 

att bli anhörigvårdare och ett övergripande beslut var att få tillbringa tid 

tillsammans (Benzein & Saveman, 2008; Carlander et.al, 2010; Hudson, 2004; 

Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). En annan avgörande faktor var att 

anhöriga fick möjligheten till att uppfylla sin närståendes önskan om att vårdas i 

hemmet (Wennman-Larsen & Tishelman, 2004; Koop & Strang, 2003; Stajduhar 

& Davies, 2005; Exley & Tyrer, 2005). Resultatet visade även på att sjukhusmiljön 

förknippades som opersonlig och kall för närstående att avsluta sitt liv på och 

beslutet att ge vård i hemmet sågs som ett naturligt val (Exley & Tyrer, 2005; 

Stajduhar & Davies, 2005; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Ge vård i 

hemmet istället för på sjukhus resulterade i att en ”normal” vardag med rutiner 

lättare kunde behållas vilket främjade anhörigas och närståendes livskvalité 

(Stajduhar & Davies, 2005; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).         
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Negativa upplevelser med att vara anhörigvårdare bidrog till en känsla av en 

enorm trötthet och isolering. Tröttheten avspeglades i ilska, sömnbrist, utmattning, 

spänningar och emotionell obalans (Brobäck, 2003, Carlander et. al., 2010, Munck 

et.al., 2008; Munck et. al., 2012). 

I resultatet framgick det att anhöriga kände sig oförberedd för vårdarrollen på 

grund av bristande information, utbildning och stöd från kvalificerad vårdpersonal 

(Borstarnd & Berg, 2009; Brobäck, 2003; Kalnins, 2006; McConigley et. al., 2010; 

Mori et. al., 2011; Munck et.al., 2008;  Stajduhar & Davies, 2005; Wennman-

Larsen & Tishelman, 2002). 

 

4.2 Resultatdiskussion  

Fler människor med avancerad sjukdom väljer att vårdas och avsluta sitt liv i 

hemmet. Det resulterar i ett ökat vårdbehov i hemmet och kräver samordnade 

resurser för att främja en aktiv, patientcentrerad och anhörigfokuserad vård (Beck-

Friis & Jakobsson, 2012). 

 

4.2.1 Anhörigas beslut att vårda en närstående i hemmet 

Sjukhusmiljön sågs som kall, opersonlig och inte en värdig miljö för palliativ vård 

vilket bidrog till att anhöriga valde att vårda sin närstående i hemmet (Exley & 

Tyrer, 2005; Stajduhar & Davies, 2005; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002).   

Allt fler palliativa patienter väljer att vårdas i hemmet och det krävs ett fungerande 

nätverk kring patient och anhöriga för att underlätta vårdsituationen i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2012). Uppsatsförfattarna reflekterade över orsaker till att den 

palliativa hemsjukvården kraftigt ökar kan bero på att anhöriga upplever 

sjukhusmiljön som negativ och inte patient – och anhörigfokuserad. Det är 

önskvärt att denna aspekt lyfts fram för att se över utformandet av sjukhusmiljön. 

En negativ syn på sjukhusmiljön bör inte ligga till grund för beslutet att vårda sin 

närstående i hemmet. Sjukhusmiljön bör istället förknippas som en fridfull plats 

och som en möjlighet till att avsluta sitt liv på. 

 

4.2.2 Positiva och negativa faktorer med vård i hemmet 

Livskvalitén främjades av att vården i hemmet gav möjlighet till att behålla en 

”normal” vardag med rutiner (Stajduhar & Davies, 2005; Wennman-Larsen & 
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Tishelman, 2002). Anhöriga upplevde en ökad trygghet i vetskapen om att 

palliativa teamet fanns tillgängliga dygnet runt vilket bidrog till en ökad livskvalité 

(Exley & Tyrer, 2005; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Enligt Pettersson 

och Strang (2012) handlar livskvalité om att finna meningsfullhet i vardagen. 

WHO (2012) lyfter fram att livskvalité i den palliativa vården innebär att se till 

hela familjen och erbjuda stöd. Karlsson och Sandén (2007) beskriver också att 

sjuksköterskan i den palliativa vården bör vara uppmärksam för vad som bidrar till 

livskvalité hos den enskilde anhörigvårdaren. Är sjuksköterskan närvarande och 

lyhörd i vården uppmärksammas faktorer som främjar livskvalité hos anhöriga.  

Uppsatsförfattarna reflekterade över att rollen som anhörigvårdare kan ha en 

negativ inverkan på livskvalitén och kan orsaka stress, utmattning och 

nedstämdhet. Vilket kan ha en negativ inverkan på vården och relationen till sin 

närstående. Detta leder till en ond cirkel och sjuksköterskan bör ha en central roll i 

att förebygga eller bryta mönstret. 

 

Trötthet beskrevs som en konsekvens av att vara anhörigvårdare, faktorer som 

orsakade trötthet var bristande sömn, ansvar dygnet runt, oro och bristfällig 

avlastning (Brobäck, 2003, Carlander et. al., 2010, Munck et.al., 2008; Munck et. 

al., 2012). Strang (2012) styrker att psykiskt lidande kan uttrycka sig i fysiskt i 

form av trötthet, sömlöshet och orkeslöshet. Beaktas inte anhörigas fysiska 

symtom kan detta skapa stress, ångest och maktlöshet. I den palliativa vården är 

det viktigt att lindra anhörigas lidande för att förebygga lidandets konsekvenser 

och skapa en meningsfull och minnesvärd tid för anhöriga. 

 

 Anhörigvårdare upplevde sig isolerade i sitt hem då de kände oro inför att lämna 

sin närstående ensam och isoleringen yttrade sig i form av brist av egen tid och 

andrum (Hudson, 2004; McConigley, Halkett, Lobb, & Nowak, 2010; Mori, et al., 

2011; Proot, 2003). Detta styrks av Strang (2012) som menar att  socialt lidande är 

en konsekvens av isolering då individens drömmar, relationer och sociala 

aktiviteter hämmas. Exley och Tyrer (2005); Munck et. al. (2012); Wennman-

Larsen och Tishelman (2002) beskrev att socialt lidande i form av isolering i 

hemmet kunde förebyggas genom att erbjuda anhörigvårdare regelbunden 

avlastning. 
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Uppsatsförfattarna urskilde en tydlig problematik i relation till anhörigvårdares 

sociala lidande i form av isolering. Att erbjuda regelbunden avlastning och se 

anhörigas behov är en viktig del i sjuksköterskans roll för att främja anhörigas 

hälsa, välbefinnande, livskvalité och för att förebygga ett socialt lidande. 

Uppsatsförfattarna reflekterade över att avlastningsperioder på hospice skulle 

kunna vara ett bra komplement till palliativ hemsjukvård, detta för att avlasta 

anhörigvårdare. Ersta diakoni (u.å) erbjuder patienter och anhöriga korta eller 

längre avlastningsperioder. Uppsatsförfattarna reflekterade över vikten av att 

hospiceverksamheten finns och kan ses som ett komplement i den palliativa 

hemsjukvården för att erbjuda patient och anhöriga stöd. 

 

4.2.3 Ansvar för vården 

Anhöriga beskrev att de inte upplevde sig som en del i det vårdande teamet och 

utan tydliga uppgifter. De upplevde bristande information och utbildning för rollen 

som anhörigvårdare och därmed kände de sig oförberedda på att vårda sin 

närstående i hemmet (Brobäck, 2003; Carlander et. al., 2010; Kalnins, 2006; 

McConigley et. al., 2010; Stajduhar & Davies, 2005). Anhöriga har rätt till att vara 

delaktiga i utformandet av en individuell vårdplan för patienten. I vårdplanen skall 

det tydligt framgå vilka insatser Hälso- och sjukvården ansvarar för och vilket 

ansvar anhöriga vill ta på sig (Socialstyrelsen, 2012). I resultatet framgick att de 

palliativa teamen brustit i utförandet av individuella vårdplaner. Thomas, Hudson, 

Oldham, Kelly och Trauer (2010) styrker med en studie att palliativa team brustit i 

utfromandet av individuella vårdplaner vilket ledde till att situationen för 

anhörigvårdare försvårades. Uppsatsförfattarna såg bristande tendenser i 

information och utbildning av vad det innebar att vara anhörigvårdare och 

följsamheten till Socialstyrelsens (2012) rekommendationer i upprätthållandet av 

en vårdplan. Information, utbildning och skapandet av en vårdplan kan leda till att 

anhöriga känner sig förberedda i rollen som anhörigvårdare då det tydligt framgår 

hur ansvaret är fördelat. 
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4.2.4 Relationen mellan anhörig och närstående 

Att samtala om döden med sin närstående upplevde anhöriga som en svårighet på 

grund av bristande kunskap för att inleda ett samtal och önskade vägledning från 

sjuksköterskan (Benzein & Saveman, 2008; Carlander et. al., 2010; Koop & 

Strang, 2003; Mori et. al., 2011). Strang (2012) styrker att få stöd i att samtala om 

döden kan hjälpa anhöriga och närstående att göra ett bokslut tillsammans och för 

anhörigas del kan processen mot bearbetnings- och nyorienteringsfasen 

underlättas. Vidare beskriver Beck-Friis och Jakobsson (2012); Henoch  (2002); 

WHO (2012) att den palliativa vården bygger på att se människan ur ett 

existentiellt perspektiv och beakta de existentiella behoven, vilket kan vara att 

samtala om livet och döden. Stöd för anhörigas existentiella behov av att samtala 

om döden anser uppsatsförfattarna är en viktig del i sjuksköterskans arbete. 

Sjuksköterskan bör uppmärksamma om behovet av existentiellt stöd är aktuellt. 

Att få stöd i att samtala kan bidra till att anhörigas sorgearbete underlättas. 

 

4.2.5 Stöd från kvalificerad vårdpersonal 

Bristfällig information om patientens tillstånd, prognos och process vid livets 

slutskede från kvalificerad vårdpersonal resulterade i att anhöriga blev chockade 

vid vetskapen om patientens tillstånd och upplevde rädsla inför dödsögonblicket 

(Borstarnd & Berg, 2009; McConigley at.  al., 2010; Mori et. al., 2011; Munck 

et.al., 2008; Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). Socialstyrelsen (2012) 

beskriver att en fungerande vård bygger på att anhöriga och patienten får anpassad 

information och är införstådda i patientens hälsotillstånd, vård och behandlingar. 

Uppsatsförfattarna såg tydliga brister i information om diagnos, prognos och 

dödsögonblicket till anhöriga från kvalificerad vårdpersonal. Tydligare och 

tidigare information kan leda till att anhöriga känner sig införstådda och 

förberedda i hur situationen kommer att utvecklas. Detta kan bidra till att anhöriga 

inte utsätts för en onödig chock och rädsla.   

 

Känslan av att bli åsidosatt och att sjuksköterskan inte var uppmärksam för 

anhörigas behov resulterade i att de kände sig övergivna, hjälplösa och tappade sin 

psykiska och mentala hälsa när stödet från sjuksköterskan uteblev (Brobäck, 2003; 

Carlander et. al., 2010; Munck et.al., 2008). Milberg  (2012); Wennman-Larsen 
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och Tishelman  (2002). Milberg (2012) lyfter fram att sjuksköterskan har en 

central plats för att kunna uppmärksamma riskfaktorer hos anhöriga i den 

palliativa vården. Vidare beskriver Milberg (2012) att sjuksköterskan bör skapa 

trygghet, finnas tillgänglig och ge information efter anhöriga behov i den palliativa 

vården. Uppsatsförfattarna anser att den palliativa vården skall lyfta fram anhöriga 

och deras behov vilket framkom som bristande ur artiklarna. Sjuksköterskan bör 

fokusera på och vara lyhörd för anhörigas outtalade känslor och behov. Är 

sjuksköterskan familjefokuserad kan en god vårdrelation skapas och anhörigas 

vårdarroll underlättas. Utifrån detta är det av stor vikt att uppmärksamma 

anhörigas hälsa i den palliativa vården. När en närstående drabbas av en obotlig 

sjukdom kan det innebära en kris för anhöriga och många känslor kan sättas i 

omlopp. Kropp, själ och ande sätts i obalans och behovet av stöd kan vara 

nödvändigt för att kunna hantera och bearbeta situationen  

 

4.3 Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en litteraturstudie. De vetenskapliga artiklarna som 

användes i resultatet söktes i databaserna CINAHL, Vård I Norden och manuella 

sökningar utfördes i elektroniska tidskrifter via Högskolan Dalarnas bibliotek. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att databasen CINAHL berör ämnet 

omvårdnad och är specialiserad på omvårdnadsforskning. Utifrån litteraturstudiens 

syfte och frågeställning ansåg uppsatsförfattarna att relevanta sökord användes. 

Begränsningar i sökkunskap, ekonomi och tillgång till fler databaser än vad 

Högskolan Dalarna erhöll kan uppsatsförfattarna se som en svaghet då åtkomst av 

artiklar kan ha begränsats. 

 

Artiklar publicerade mellan år 2000-2012 inkluderades i syftet att återge aktuell 

forskning. Den äldsta artikeln var publicerad år 2002 och den aktuellaste var 

publicerad år 2012, vilket uppsatsförfattarna såg som en styrka då aktuell 

forskning presenterades. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en 

litteraturstudie bör bestå av aktuell forskning inom valt område. Aktuell forskning 

i litteraturstudien är en styrka då den senaste forskningen presenteras.    
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Artiklar skrivna på engelska har systematiskt granskats individuellt för att sedan 

diskuterats, detta för att undvika feltolkning och missförstånd. Uppsatsförfattarna 

var medvetna om att feltolkningar av det engelska texten kan omedvetet ha 

uppstått. Artiklarnas ursprung är från flera olika länder vilket kan ses både som en 

styrka och svaghet. Styrkan med olika ursprung är att litteraturstudien får en större 

bredd och fler perspektiv fångas in. Svagheter är att den palliativa vården kan vara 

utformad på olika sätt beroende på vilket land studien var utförd i och kulturella 

skillnader kan påverka anhörigas upplevelser av att vara anhörigvårdare. Hälften 

av studierna var utförda i Sverige vilket kan ses som en styrka för svensk hälso- 

och sjukvårds personal. Resterande artiklar visade på ett samstämmigt resultat som 

de svenska studierna och kan vara överförbart i svensk hälso- och sjukvård. 

Kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturstudien vilket uppsatsförfattarna ser 

som en styrka för att beskriva anhörigas upplevelser. Forsberg och Wengström 

(2008) beskriver syftet med att inkludera kvalitativa vetenskapliga artiklar är att en 

förståelse för erfarenheter, fenomen och upplevelser studeras. 

 

Artiklar utsågs utifrån att titel och abstract svarade mot litteraturstudiens syfte och 

frågeställning och resterande gallrades bort. Granskade artiklar (n=20) varav 

(n=15) användes i resultatdelen och övriga (n=5) som uteslöts hade låg kvalité 

utifrån Olsson & Sörensen (2011) kvalitativa bedömningsmall (Bilaga 2). 

Uppsatsförfattarna ansåg att litteraturstudien uppfyllde en hög validitet då endast 

artiklar med medel och hög kvalité inkluderades. Uppsatsförfattarna ansåg att den 

kvalitativa bedömningsmallen av Olsson och Sörensen (2011) (Bilaga 2) var av 

god kvalité för att den var nypublicerad och kunde bidra till en utförlig granskning 

av artiklarna. 

 

Analysmetoden ser uppsatsförfattarna som en styrka då artiklarna har analyserats 

individuellt och diskuterats gemensamt för att uppnå samstämmig tolkning av 

artiklarnas innehåll och för utformandet av resultatets huvudteman. 

 

4.4 Studiens kliniska värde 

Litteraturstudiens resultat kan bidra till att vårdpersonal får en ökad förståelse för 

anhörigvårdares upplevelser av att vårda en närstående i palliativ vård i hemmet. 



 

28 

 

Anhörigas upplevelser kan bidra till en utveckling av den  palliativa 

hemsjukvården där kvalificerad vårdpersonal kan få en förståelse för och  

uppmärksamma anhörigvårdares behov.  

 

4.5 Förslag till vidare forskning 

Majoriteten av anhöriga upplevde att den palliativa vården innehöll bristfälligt 

psykiskt-, socialt- och existentiellt stöd från kvalificerad vårdpersonal. Ytterligare 

forskning om anhörigas behov av stöd är önskvärt för att utveckla den palliativa 

vården. Sjukhusmiljön gav inte möjligheten till att ge ett värdigt avslut och sågs 

inte som patient- och anhörigfokuserad, därför vore det önskvärt att ytterligare 

forskning studerar sjukhusmiljön i relation till palliativ vård. Då anhöriga 

förknippade sjukhusmiljön som en negativ plats att dö på är det önskvärt att vidare 

forskning belyser anhörigas upplevelser av palliativ vård på Hospice. 

 

4.6 Konklusion 

De främsta faktorerna till valet att bli anhörigvårdare grundade sig i viljan att 

uppfylla närståendes önskan att få spendera sista tiden i hemmet, att tillbringa tid 

tillsammans, upprätthålla en ”normal” vardag och att sjukhusmiljön sågs som kall, 

opersonlig och inte patient- och anhörigcentrerad. Anhöriga önskade stöd i form 

av information om vårdarrollen, sjukdomsförloppet och prognosen. Även socialt 

stöd och avlastning då anhöriga upplevde sig utmattade och isolerade i hemmet. 

Psykiskt och existentiellt stöd relaterat till deras frågor och funderingar kring livet 

och döden. En positiv aspekt gällande stöd var att palliativa teamen fanns 

tillgängliga dygnet runt vilket skapade en trygghet. 
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Bilaga 1. Presentation av uteslutna artiklar (n=5) 

Författare, år, land Titel Orsak till bortfall 

Deborah,Waldrop & Kusmaul 

(2011) USA  

The living-dying interval in 

nursing home-based end-of-life 

care: family 

caregivers´experiences 

Låg kvalité 

Melin-Johansson (2007) Sverige Caregivers´perception about 

terminally ill family 

members´quality of life 

Vårdares uppfattning om 

familjemedlemmens livskvalité vid 

avancerad cancer 

Donovan, Williams, Stadjuhar, 

Brazil & Marshall (2010) Canada 

The influence of culture on home-

base family caregiving at end- of- 

life: A case study of Dutch 

reformed family care givers in 

Ontario, Canada 

Låg kvalité 

Shanmugasundaram & O´Connor 

(2009) Australien 

Palliative care services for indian 

migrants in Australia: experiences 

of the family of terminally ill 

patients 

 Närstående vårdades på sjukhem 

Wilson (2000) Canada End-of-life care preferences of 

Canada senior citizens with 

caregiving experiences 

Låg kvalité 
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Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod av Olsson och 

Sörensen (2011). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Kanapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering  Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med t. ex. 

lungcancerdiagnos 

Ej undersökt Liten andel Hälften  Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med 

betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

Nej   

Kvalitét på 

analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller 

etc) 

Saknas Otydligt Medel Tydligt 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teorier 

etc) 

Ej acceptabelt Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning 

 

Saknas Otydligt Medel Tydligt 
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Fort. Bilaga 2 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 

tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrensstämmelse 

med resultat 

(resultatets 

huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48 

p) 

                          

p                  

                           

p 

                         

p 

                          

p 

                              

p 

Grad I: 80 %    % 

Grad II: 70 %    Grad 

Grad III: 60 %     

     

Titel     

Författare     

 


