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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Med palliativ vård avses den vård som patienten får i livets slutskede, 

där syftet är att lindra lidande och främja livskvalitet. Den palliativa vården i 

hemmet har under senare år ökat, dels på grund av att tillgången av kvalificerad vård 

genom hemsjukvård har utvecklats. Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården 

är att tillgodose patientens men även anhörigas behov.  

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av palliativ vård då en patient 

vårdas i hemmet, anhörigas behov av stöd samt hur situationen påverkar vardagen. 

Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Resultatet är baserat på 13 

vetenskapliga artiklar som identifierats via databaserna Cinahl, PubMed och Web 

of Science.   

Resultat: Resultatet visar att beslutet om den palliativa vården ska ske i hemmet 

fattas av patienten men är beroende av vilken relation patient och anhörig har till 

varandra. Att vara tillgänglig 24 timmar om dygnet runt kan vara påfrestande för 

anhöriga som upplever både fysiska- och psykiska besvär av situationen. Det ansågs 

viktigt att bibehålla vardagliga rutiner trots att döden är närvarande. Anhöriga 

behöver stöd från vårdpersonal, familj och vänner för att orka med situationen. 

Slutsats: Anhörigas behov är individuella. Vårdpersonal behöver mer kunskap om 

anhörigas behov inom den palliativa vården för att ge ett bättre bemötande till 

anhöriga när den palliativa vården bedrivs i hemmet.  

 

Nyckelord: anhörig, erfarenheter, hemsjukvård, palliativ vård, stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Background: Palliative care refers to the care that patients receive at the end of 

life, which aims to relieve suffering and promote quality of life. Palliative care in 

the home has increased in recent years, partly due to the availability of skilled care 

through home care have been developed. The nurse’s role in palliative care is to 

ensure the patient but also the family’s needs. 

Aim: The aim was to describe relatives experience when a patient is cared for at 

home, the relatives need of support and how the situation affects daily life.  

Methods: A literature review based on qualitative studies. The result was based on 

articles that were found in databases such as Cinahl, PubMed and Web of Science.  

Results: The results show that the decision on palliative care should take place in 

the home is taken by the patient but is dependent on the relationship patient and 

family have to each other. Being available 24 hours a day can be stressful for 

families who experience both mental- and physical discomfort of the situation. It 

was considered important to maintain everyday routines even though death is 

present. Relatives need support from health professionals, family and friends to cope 

with the situation.  

Conclusion: Relatives needs are individual. Health professionals need more 

knowledge about relatives needs in the palliative care to meet the relatives when 

palliative care is conducted in the home.  

 

Keywords: experience, home nursing, palliative care, relative, support 
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1. INLEDNING  

År 2014 avled 88 976 personer totalt i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2015). Den 

vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar tätt följd av cancersjukdomar. 

Svenska och internationella studier visade att många patienter valde att dö i sitt eget 

hem men att det var beroende på vilka förutsättningar som fanns. Förutsättningarna 

som kunde vara avgörande var tillgången av stöd och kvalificerad vårdpersonal, 

sjukdomsförloppet och anhörigas inställning till att den palliativa vården skulle ske 

i hemmet (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Författarna till examensarbetet har genom praktik i sjuksköterskeutbildningen och 

genom arbetslivserfarenhet kommit i kontakt med den palliativa vården i hemmet 

och upplevt att anhöriga kommer i skymundan då fokus, av naturliga skäl är på 

patienten. Genom denna erfarenhet har författarna till examensarbetet även upplevt 

att anhöriga tvingas ta ett stort ansvar. Det är därför viktigt att litteraturöversikten 

belyser anhörigas perspektiv på den palliativa vården i hemmet. 

  

2. BAKGRUND 

Bakgrunden delades upp i fem rubriker och dessa är “Palliativ vård”, “Palliativ vård 

i ett nationellt och internationellt perspektiv”, “Sjuksköterskans ansvarsområde 

inom den palliativa vården”, ”Anhöriga inom den palliativa vården” och “De 6 S:n”.  

 

2.1 Palliativ vård  
Palliativ vård berör den hälso- och sjukvård som bedrivs där syftet är att lindra 

lidande och att främja livskvaliteten för patienter med fortskridande, obotlig 

sjukdom eller annan skada. Den palliativa vården utgår från fyra hörnstenar där den 

första är symtomlindring, att lindra smärta och andra svåra symtom samtidigt som 

patientens integritet och autonomi bevaras. Den andra hörnstenen är samarbete 

mellan vårdpersonalen. Den tredje består av kommunikation och sociala relationer 

där syftet är att främja patientens livskvalitet. Den fjärde hörnstenen är stöd till 

anhöriga där de ska erbjudas stöd och möjlighet att få vara delaktiga i vården 

(Socialstyrelsen, 2013). 
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Det finns två typer av palliativ vård. Den ena är allmän palliativ vård och innefattar 

den vård som ges till patienter av personal med grundläggande kunskap och 

kompetens inom området. Den andra är specialiserad palliativ vård och det är den 

vård som ges till patienter som har komplexa symtom eller en livssituation med 

speciella behov. Vården utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap 

inom området (Socialstyrelsen, 2011). Nationella rådet för palliativ vård (NRPV, 

u.å.) menar att vården även kan erhållas från en verksamhet som bedriver allmän 

palliativ vård men med stöd från ett palliativt konsultteam. Syftet med den palliativa 

vården är att ha ett fokus på symtomkontroll och livskvalitet. Med det menas att 

vårda hela människan, dels fysiskt genom att lindra smärta och andra symtom men 

även att se till det psykologiska, sociala och existentiella behovet, vilket kan 

beskrivas som upplevelse av hälsa och välbefinnande, för både patient och anhörig. 

 

Socialstyrelsen (2013) menar att den palliativa vården delas in i två faser; tidig fas 

och sen fas. Den tidiga fasen är den inledande fasen och startar ofta i samband med 

besked om att patienten drabbats av en progressiv obotlig sjukdom eller skada, detta 

kan dock variera beroende på patientens unika situation och livssyn. Tidig fas syftar 

till att ge livsförlängande behandling så länge den anses lämplig för patienten. Beslut 

om en övergång till sen fas kan komma från läkaren eller patienten själv i samråd 

med läkaren. Även anhörigas synpunkter kan ha betydelse för övergången som ofta 

benämns som brytpunkt trots att det ses mer som en period än en specifik tidpunkt. 

Vid övergång till sen fas ses inte längre behandling som meningsfull. Detta kan bero 

på att behandlingen ger patienten så allvarliga symtom eller biverkningar att den 

skadar mer än nyttjar. Den sena fasens huvudsakliga mål är att lindra symtom  

 

2.2 Palliativ vård i ett nationellt och internationellt perspektiv 

Omkring 70 000 personer vårdades år 2010 i livets slut i Sverige (Socialstyrelsen, 

2013). I en rapport från Socialstyrelsen (2006) går att läsa att vård till personer i 

livets slut i Sverige ges företrädesvis på särskilt boende, på sjukhus eller i patientens 

egna hem. Borgstrand och Berg (2009) menade att den avancerade hemsjukvården 

de två senaste decennierna har utvecklats och även utökats. Detta har bidragit till att 

fler människor hade möjlighet att dö i sin egen hemmiljö, något som fler och fler 

personer i Sverige valde att göra. Möjlighet att konsultera kvalificerad vårdpersonal 
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som sjuksköterska, läkare, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och 

diakon utifrån patienten och anhörigas behov skulle finnas (Borgstrand & Berg, 

2009). 

 

Socialstyrelsen (2013) har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd i första hand som 

vägledning och rekommendation för ledning och styrning, det vill säga 

beslutsfattare inom hälso- och sjukvård men även för professionen. Denna text 

beskrev att den palliativa vården som bedrevs i Sverige hade ojämn kvalitet. Ett mer 

aktivt arbete påbörjades för att förbättra kvaliteten genom att utforma gemensamma 

riktlinjer. Vikten av en god kvalitet på den palliativa vården var att det fanns 

kvalificerad vårdpersonal tillgängliga dygnet runt och särskild stor vikt lades på det 

när patienten vårdades i hemmet. 

 

I ett internationellt perspektiv har World Health Organization (WHO, 2015) tagit 

fram en definition av palliativ vård som beskriver vad som bör ingå i vården vid 

livets slut. Filosofin inom den palliativa vården bygger på att inte uppskjuta eller 

påskynda döden, en livssyn som bejakar livet och betraktar döden som en normal 

process. Eckerdal (2012) menade att hospicerörelsen spred sig snabbt över världen 

under 1970-talet. Under senare år har hospiceverksamheten utvecklats till fristående 

vårdhem, avdelningar på sjukhus men även i stora delar av världen även 

hemsjukvård. WHO (u.å) uppskattar att 20 miljoner människor i världen vårdas i 

livets slut varje år. 

 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde inom den palliativa vården 

Sjuksköterskans primära ansvarsområden är enligt International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att 

lindra lidande (ICN, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2008) och 

sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) har gemensamt arbetat fram en 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad. I 

kompetensbeskrivningen står det bland annat att sjuksköterskan ska ha fördjupade 

kunskaper om den palliativa vårdens olika faser, ha förmågan till svåra samtal om 

livet och döden, ha kunskaper i adekvat symtomlindring, bedöma riskdiagnoser och 

arbeta utifrån psykosociala aspekter. Att bedriva anhörigstöd som exempelvis 
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efterlevandesamtal är också en del som beskrivs (Svensk sjuksköterskeförening, 

2008). 

Friedrichsen (2012) menade att en viktig del för sjuksköterskan som arbetade inom 

den palliativa vården var att stötta den sjuke men även familjen. Närvaro var en 

stödjande omvårdnadshandling som inte alltid behövdes fyllas med ord och aktiva 

handlingar utan handlade mycket om fysisk närvaro. Enligt Karlsson och Sandén 

(2007) beskrev sjuksköterskor inom den palliativa vården att de upplevde trygghet 

över att vårda patienter i deras eget hem. Denna trygghet skänkte närvaro i 

situationerna vilket skapade goda relationer mellan patient och sjuksköterska och 

även anhörig och sjuksköterska. Genom trygghet och närvaro blev sjuksköterskan 

även lyhörd för den anhörigas känslor och behov.  

 

2.4 Anhöriga inom den palliativa vården 

En studie av Gomes, Calanzani, Koffman och Higginson (2015) visade att nära 70% 

av de anhöriga föredrog hemmet som den plats där de själva önskade att patienten 

skulle avsluta sitt liv. Faktorer som var direkt avgörande för att patienten skulle 

vårdas i hemmet istället för på sjukhus var beroende av vad patient och anhörig 

föredrog och om det fanns möjlighet att få palliativ vård och omvårdnad i hemmet 

(Gomes et al., 2015). Evans, Finucane, Vanhegan, Arnold och Oxenham (2014) 

påstod i sin studie att 79% av patienterna önskade att få dö i hemmet. Jack och 

O´brian (2009) menade att det inte alltid var möjligt att avsluta livet i sitt eget hem 

trots att patienten var omgiven av en stor familj och därmed hade många potentiella 

anhörigvårdare. Sjuksköterskor inom hemsjukvården hade erfarenhet av att stora 

familjer till och med kunde vara en nackdel då meningsskiljaktigheter ofta uppstod.  

 

Borgstrand och Berg (2009) beskrev anhörigas närvaro som betydelsefull vid 

palliativ vård i hemmet, inte minst för patienten som vårdades men även för 

personalen som vårdar. Det var viktigt att sjuksköterskor hade kunskap om och 

förståelse för att de anhöriga befann sig i en mycket påfrestande situation och 

behövde stöd. Enligt Milberg (2013) var det vanligt att anhöriga saknade erfarenhet 

av sjukdom som leder till döden. Det kunde därför vara betydelsefullt att delge 

information om sjukdomens utveckling och samtidigt veta att stöd och hjälp finns 

om något inträffar. 
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I Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453), kap.5, 10 § står det att socialnämnden ska 

erbjuda stöd för att underlätta för de anhöriga som vårdar en patient som är 

långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en patient som har funktionshinder. 

Socialstyrelsen (2013) menade att det bör finnas en kontaktperson i form av en 

anhörigstödjare där syftet är att ge stöd för att hantera svårigheter både under 

vårdtiden och efter dödsfallet samt att hen ska verka för att förebygga ohälsa hos 

anhöriga. Med stöd, menas i det här fallet både emotionellt och praktiskt stöd. Det 

emotionella stödet kan bestå av samtal och det praktiska stödet kan bestå av 

exempelvis avlösning i hemmet eller hjälp med vardagliga hushållssysslor om 

patienten vårdas i hemmet. Stödet bör utformas efter individuella behov och utifrån 

den anhöriges önskemål och vilja. 

 

2.5 De 6 S:n 

Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) menade att i samband med 

planering och uppstart av en palliativ avdelning inom universitetssjukhuset i Örebro 

i början av 90-talet startade arbetet med att utveckla en omvårdnadsmodell som kom 

att kallas De 6 S:n. Modellen togs fram för att belysa omvårdnaden vid vård i livets 

slutskede. Det är patienten och dennes självbild som utgör kärnan för modellen. De 

6 S:n som fokuserar på fysiska, psykiska, sociala, andliga och existentiella behov 

kan var för sig ses som nyckelord och består av självbild, symtomlindring, 

självbestämmande, sociala relationer, sammanhang och strategier. Alla dessa 

begrepp ingår i definitionen av den palliativa vårdfilosofin. Med begreppet självbild 

menas en sammanfattad bild av sig själv som person. En bild som ger uttryck för 

hur hen tänker och känner inför sig själv. Symtomlindring innebär att minska 

lidande. I vilken utsträckning lidandet kan lindras beror på patientens egen självbild 

samt förmåga att beskriva upplevda symtom. Några vanliga symtom inom palliativ 

vård är smärta, andnöd, hosta, trötthet, aptitlöshet och mag-tarmproblem. 

Självbestämmande handlar om att själv få vara med och påverka, utforma den sista 

tiden av sitt eget liv. Under ordet sociala relationer är det viktigt att lyssna på den 

döende patienten och utgå ifrån dennes vilja och önskemål vid kontakt med 

anhöriga. Det kan även vara bra att få en överblick över den döende patientens 

sociala samliv för att kunna utforma omvårdnaden på bästa sätt. För att orka stödja 

någon som är svårt sjuk krävs att den närstående känner engagemang och stöttning 
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från sjuksköterskan. De två sista S:n, sammanhang och strategier syftar till att 

identifiera och möta existentiella behov. Sammanhang och strategier illusteraras 

som tillbakablick och framåtblick på livet utefter patientens vilja (Ternestedt et al., 

2012). 

 

2.6 Problemformulering 

I Sverige vårdades år 2010 omkring 70 000 personer i livets slut. I ett internationellt 

perspektiv uppskattades antalet till 20 miljoner personer varje år. Sjuksköterskans 

ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga ohälsa, att återställa hälsa och lindra 

lidande vilket innebär att hen liksom övrig vårdpersonal bör vara lyhörd för 

anhörigas behov och önskemål för att kunna erbjuda bästa möjliga omvårdnad och 

stöd. Det finns kunskapsluckor om anhörigas erfarenheter av palliativ vård i 

hemmet. Anhöriga spelar en betydelsefull roll i den palliativa vården och för att orka 

med den svåra situation som familjen befinner sig i är det oerhört viktigt att rätt 

förutsättningar finns såsom exempelvis kvalificerad personal och därmed tillgång 

till stöd som bidrar till att minska risken för att anhörigas behov glöms bort. Därför 

är det viktigt att finna forskning kring vilka behov anhöriga har i relation till att en 

patient vårdas palliativt i hemmet. 

 

2.7 Syfte 

Syftet var att beskriva anhörigas erfarenheter av palliativ vård då en patient vårdas 

i hemmet, anhörigas behov av stöd samt hur situationen påverkar vardagen. 

 

2.8 Definition av centrala begrepp 

Författarna till examensarbetet menar med begreppet anhörig en person över 18 år 

som är make/maka/partner med en patient som vårdas palliativt i hemmet. Med 

begreppet patient menas i examensarbetet en person över 18 år som är 

make/maka/partner med den anhörige och vårdas palliativt i hemmet. Författarna till 

examensarbetet väljer att ha Henochs (2002) definition av begreppet palliativ vilket 

innebär att lindra utan att bota och minska symtom i livets slutskede (Henoch, 2002). 
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3. METOD   

Metoddelen är uppdelad i sex stycken underrubriker “Design”, “Urval av litteratur”, 

“Värdering av artiklarnas kvalitet”, “Tillvägagångssätt”, “Analys” och 

“Forskningsetiska aspekter”.  

 

3.1 Design 

Arbetet är utformat som en litteraturöversikt med fokus på omvårdnad och artiklar 

som analyserats har kvalitativ ansats. Friberg (2012a) menar att en litteraturöversikt 

är en sammanfattning av ett aktuellt kunskapsläge inom ett område.  

En litteraturöversikt kan bestå av både kvalitativa och kvantitativa artiklar men i 

relation till examensarbetets syfte har kvalitativa artiklar använts. Enligt Segesten 

(2012) ger kvalitativ forskning förståelse för deltagarnas erfarenheter, upplevelser 

och behov som kan skapa vägledning för praktiskt handlande i vårdsituationer. 

Friberg (2012b) menar också att kvalitativ forskning har för avsikt att öka förståelsen 

för patienters förväntningar som kan vara vägledande i omvårdnadsarbetet.  

 

3.2 Urval av litteratur 

Sökningarna genomfördes under hösten år 2015 och de sökord som användes var 

experience, daily life, home, home care service, palliative care, partner, spouses och 

support. För att finna vetenskapliga artiklar som underlag för resultat till 

litteraturöversikten genomfördes sökningar i databaserna PubMed, Cinahl och Web 

of Science. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) förklarar att Cinahl är inriktat på 

referenser till engelskspråkiga tidskrifter inom omvårdnad och Pubmed refererar till 

tidskrifter inom exempelvis medicin och omvårdnad. Web of Science (u.å) refererar 

till tidskrifter inom ämne som humaniora och naturvetenskap. Eftersom osäkerhet 

fanns gällande Web of Science, har författarna efter samråd med bibliotekspersonal 

med fackkunskap bedömt att databasen är tillförlitlig och tillräckligt relevant som 

underlag för arbetet (U. Gabrielsson, personlig kommunikation, 23 november 2015). 

Därmed menar författarna till examensarbetet att databaser valdes med fokus på 

ämnet omvårdnad.  

 

Enligt Högskolan Dalarna (2015) kunde databasen Ulrichweb användas då det i 

Pubmed och Web of Science inte var möjligt att ange om artiklarna skulle vara 
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vetenskapligt granskade (peer reviewed). Ulrichsweb gav information om den 

tidskriften som artikeln publicerats i var vetenskaplig (Högskolan Dalarna, 2015). 

 

Boolesk söklogik användes genom att avgränsa sökningen för att få fram artiklar 

som var relaterade till syftet och därmed eventuellt användbara för resultat i 

litteraturöversikten. Enligt Willman et al. (2011) är boolesk söklogik en teknik som 

används för att bestämma de olika sökordens samband till varandra. Det finns flera 

olika sök-operatorer men de tre mest grundläggande är; AND, OR och NOT. 

Östlundh (2012) menar att ordet AND används för att koppla ihop två ord som båda 

ska finnas i den sökta artikeln. OR används om man vill göra en sökning på olika 

synonymer och NOT används mellan två sökord om man vill att sökningen skall 

omfatta den ena termen men inte den andra. I artikelsökningarna har författarna till 

examensarbetet använt sig av boolesk söklogik som AND och OR.  

 

I PubMed användes Svenska MeSH (Karolinska institutet, 2015) för att finna och 

översätta sökord som var relevanta för det aktuella syftet. Willman et al. (2011) 

skriver att MeSH är en förkortning för Medical Subject Headings och är en 

uppbyggnad av ämnesord i ett alfabetiskt trädformat där man väljer huvudkategori 

men det går även att samtidigt välja att använda sig av underkategorier för att 

utvidga sökresultaten. I sökningarna som genomfördes av författarna till 

examensarbetet användes MESH termer.  

 

Begränsningar för sökningarna var artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2005-2015, skrivna på svenska eller engelska, vara kollegialt granskade (peer 

reviewed) samt finnas i full text. Inklusionskriterier var att deltagarna i de studier 

som valdes ut skulle vara make/maka eller patner med patienten. Både patienten och 

den anhörige skulle vara över 18 år och vården skulle ske i hemmet.  

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet  

Målet var att finna artiklar med medelhög eller hör kvalitet. Med hjälp av 

granskningsmallar från Högskolan Dalarna har artiklarnas kvalitet granskats utifrån 

en modifierad version av Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) (Bilaga I). Maxpoäng i granskningsmallen innebar 25 poäng. För 
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att ingå i litteraturöversikten skulle artiklarnas kvalitet vara av hög eller medelhög 

kvalitet. Med hög kvalitet innebar att summan av poäng skulle vara 20 eller mer, det 

vill säga minst 80% av maxpoängen. För medelhög kvalitet krävdes det mellan 15-

19 poäng, det vill säga mellan 60-79%. (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et  

al., 2006). Av alla artiklar som analyserades behövde ingen av dessa exkluderas efter 

bedömning med granskningsmallen (Bilaga I).  

 

3.4 Tillvägagångssätt  

Arbetet inleddes med att författarna till examensarbetet sökte artiklar i de relevanta 

databaserna. Litteratursökningarna skedde i två steg. Friberg (2012a) beskriver 

dessa steg att till en början få ett helhetsbegrepp för att sedan avgränsa till ett urval 

av studier. Författarna till examensarbetet inledde informationssökningen med 

provsökningar för att skapa en förståelse för ämnet. Grunden lades för det fortsatta 

sökarbetet vilket bestod av den egentliga litteratursökningen med systematiskt 

arbete för att finna vetenskapliga artiklar relaterat till syftet. Vid dessa sökningar 

angavs de utvalda sökorden i olika kombinationer och antalet funna artiklar för varje 

kombination fördes in i en sökmatris (Bilaga II). Då titeln verkade stämma överens 

med syftet lästes artikelns sammanfattning och sedan valdes de artiklar som ansågs 

besvara översiktens syfte ut för vidare granskning. I sökmatrisen användes 

begreppen urval I, II och III. Urval I angav antal lästa sammanfattningar, urval II 

antal lästa artiklar och slutligen, urval III antal utvalda artiklar till resultatet. Då 

samtliga artiklar uppfyllde medelhög eller hög kvalitet kunde dessa föras in i en 

artikelmatris (Bilaga III).  

 

3.5 Analys 

Friberg (2012a) menar att analysgången kan genomföras i tre delar. Det första är att 

sätta sig in i det material som ska analyseras genom att läsa texten i sin helhet ett 

par gånger tills det går att återberätta texten i stora drag. Därefter börjar den 

egentliga analysen där texten delas upp för att hitta det som är meningsbärande för 

att senare kunna dela upp texten i kategorier. Den sista delen består av att skapa en 

ny helhet av den analyserade texten genom att texten får ett nytt uttryck. I enlighet 

med Friberg (2012a) analyserades artiklarna genom att båda författarna till 

examensarbetet läste igenom texten som helhet. Markeringar gjordes i texten för att 
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påvisa likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat i förhållande till syfte och 

frågeställning. Resultatet strukturerades sedan utifrån dessa kategorier. 

 

3.6 Forskningsetiska aspekter 

Vid omvårdnadsforskning finns det fyra etiska principer för forskaren att förhålla 

sig till och dessa handlar om autonomi, rättvisa och att göra gott och inte skada. 

Forskning får enbart ske om forskaren har förvissat sig om att deltagaren fått 

information och givit sitt samtycke till deltagande. Deltagaren ska också informeras 

om att hen kan avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange orsak. Vid 

forskning på särskilt sårbara grupper där deltagarna inte själva kan lämna sitt 

samtycke får samtycke hämtas från närstående eller förmyndare (Northern nurses 

federation, 2003). Etikprövning behöver inte ske om litteraturöversikten utförs 

genom högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, SFS 2003:460, 2 §). Författarna till examensarbetet 

har analyserat och hanterat texten i artiklarna på ett objektivt sätt, utan att lägga in 

egna värderingar. Ordbok har använts för att den engelska texten i artiklarna skulle 

översättas på ett korrekt sätt för att kunna återges sanningsenligt 

(http://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/). De artiklar som valts ut till resultatet är 

kollegialt granskade (peer reviewed).  

 

4. RESULTAT  

Resultatet bygger på 13 vetenskapliga artiklar, samtliga med kvalitativ metod och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter mellan åren 2006-2014. Studierna är 

genomförda i följande länder: Sverige (n=6), Norge (n=1), Danmark (n=1), Kanada 

(n=3), Storbritannien (n=1) och Australien (n=1). Resultatet presenteras i fem 

kategorier ”Patienten i fokus”, ”Kommunikation som trygghet och stöd”, ”Behov av 

struktur i det dagliga livet”, ”Fysiska- och psykiska besvär hos anhöriga” och 

”Anhörigas upplevelse av sorg”. Samtliga resultat baseras på de anhörigas 

erfarenheter och besvarar då examensarbetets syfte. 

 

4.1 Patienten i fokus 

Fisker och Strandmark (2007) menade att beslutet om att få avsluta sitt liv i hemmet 

fattades av patienten men berodde till stor del även på vilken relation anhörig och 
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patient hade till varandra. Även en önskan om att få vara nära sina närmaste under 

den sista tiden låg till grund för beslutet (Fisker & Strandmark, 2007). Det palliativa 

vårdteamet såg till att förutsättningar fanns för partners att leva nära varandra under 

hela patientens liv. Teamet hjälpte till att möblera så att par hade möjlighet att sova 

tillsammans för att uppleva fysisk närhet. Eftersom vården skedde i hemmet så gavs 

möjlighet för exempelvis skogspromenader, något enligt anhöriga inte hade varit 

möjligt i samma utsträckning om patienten vårdats på sjukhus (Palm & Friedrichsen, 

2008).  

 

På flera sätt kändes det bra för anhöriga att kunna ta hand om patienten i hemmet, 

även om det kunde bli slitsamt då det ansågs vara den anhörigas uppgift att sköta 

kontakten med vårdgivare, ringa efter hjälp vid behov och hantera hem- och 

hushållssysslor (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Hardy, King & Rodriguez., 2014). 

Oavsett om anhöriga skulle delta aktivt i vården eller inte så förberedde de sig på att 

vara närvarande och ställa upp för patienten ända tills döden inträffade (Fisker & 

Strandmark, 2007; Hardy et al., 2014; Janze & Henriksson, 2014; Ozanne, Granehei, 

& Strang, 2014). Då anhöriga deltog aktivt beskrev de att en specialutformad säng 

samt ordentlig medicinering som viktiga hjälpmedel för att bemästra de praktiska 

delarna i vården (Janze & Henriksson, 2014).  

 

Anhörigas känsla av lättnad var något som Tim Wong och Ussher (2008) beskrev 

då anhöriga hade möjligheten att uppfylla patientens önskan om att få dö i det egna 

hemmet. Däremot menade Fisker och Strandmark (2007) att anhöriga upplevde att 

det var besvärande att hemmet blev till en sjukhusmiljö där vårdpersonal kunde 

komma och gå som dom ville, dygnet runt. Detta styrker även Holtslander och 

Duggleby (2008) som menade att det kunde skapa en känsla av att ha förlorat sitt 

hem. Det var däremot, enligt Fisker och Strandmark (2007) en trygghet att som 

anhörig känna möjlighet att fortlöpande fatta nya beslut om vart vården skulle ske. 

Om patientens behov ökade fanns en risk att dessa upplevdes som övermäktiga och 

att den anhöriga inte längre orkade vårda patienten i hemmet. Det kunde då bli 

aktuellt för patienten att få fortsatt vård på sjukhus.  
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4.2 Kommunikation som trygghet och stöd  
Stödet från vårdpersonal dygnet runt ansåg anhöriga som något mycket viktigt för 

att orka med sin situation. Denna support gjorde att de upplevde en känsla av både 

säkerhet och trygghet för patienten med även för sig själva (Benzein & Saveman, 

2008; Fisker & Strandmark, 2007; Weibull, Olesen & Asbjoern-Nergaard., 2008; 

Hunstad & Foelsvik-Svindseth, 2011: Hardy et al. 2014). Vidare beskrev Weibull 

et al. (2008) att anhöriga uttryckte att de upplevde samarbetet med sjuksköterskan 

som mycket bra. Sjuksköterskan var en person som den anhöriga kunde lita på. 

Hardy et al. (2014) menade att de anhöriga upplevde en trygghet av att ha alla 

vårdgivare samlade på ett ställe, som ett vårdteam istället för utspritt och anpassat 

efter de specifika behoven patienten hade.  

 

Janze och Henriksson (2014) beskrev att kommunikationen med vårdpersonal 

fungerade som en slags insikt om att döden närmade sig. Genom denna 

kommunikation förväntade sig anhöriga vägledning och ärliga svar om sjukdomen 

samt dess prognos. Genom att ta del av kunskap och information om sjukdom, 

symtom och behandling kände anhöriga att de blev mer införstådda av patientens 

sjukdomsförlopp. Detta underlättade för att kunna planera och fatta beslut i svåra 

frågor som exempelvis ekonomi, arbete, fritid och resor. Anhöriga uppskattade 

samtal med vårdpersonal i frånvaro av patienten. De upplevde då att de kunde ställa 

frågor utan risk för att såra eller oroa patienten (Janze & Henriksson, 2014). 

 

Det var viktigt att anhöriga fick stöd, dels för att hantera sin situation men också för 

att förstå och reflektera över vad som hände under tiden den palliativa vården 

bedrevs i hemmet (Holtslander & Duggleby, 2008). Hunstad och Foelsvik-

Svindseth (2011) beskriver hur viktigt det är att få stöd från vårdpersonal och att de 

har rätt kompetens och utbildning. Benzein och Saveman (2008) menar att anhöriga 

upplevde en helande erfarenhet av att prata med sjuksköterskor då det gavs en chans 

att få lätta på sina bördor. Hunstad och Foelsvik-Svindseth (2011) menar dock att 

anhöriga kände sig bortglömda, att deras behov negligerades och de upplevde sig 

vara assistenter till vårdgivarna. 
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Stöd från vänner, grannar, vårdpersonal, den palliativa patienten och husdjur var 

mycket betydelsefulla men det som betydde mest var stöd från familjen för att hitta 

en balans i livet och hålla hoppet uppe (Holtslander & Duggleby, 2009; Holtslander 

et al. 2011). Anhöriga och patienter upplevde många gånger stöd i sin religiösa tro 

(Holtslander & Duggleby, 2009; Hunstad & Foelsvik-Svindseth, 2011; Ozanne et 

al., 2014). 

 

4.3 Behov av struktur i det dagliga livet 

Det var viktigt för anhöriga att leva som vanligt trots att döden var närvarande och 

bibehålla sina vardagliga rutiner (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Hunstad & 

Fogelvik-Svindseth, 2011; Palm & Friedrichsen, 2008). Fisker och Strandmark 

(2007) beskrev anhörigas frustration över att tidigare roller i hemmet förändrades 

och detta på grund utav patientens sjukdom. Struktur av det dagliga livet med 

sömn, arbete och fritid förändrades. Patienten kunde vara vaken mitt i natten och 

fick mer oregelbundna matvanor vilket även den anhöriga mer eller mindre 

tvingades anpassa sig efter. Anhöriga i en studie av Holtslander, Bally och 

Steeves, (2011) menade även de att deras egen sömn blev lidande eftersom 

patienten vaknade ofta.   

 

Palm och Friedrichsen (2008) beskrev vikten av att kunna dela betydelsefulla 

upplevelser i livet såsom barnen, gemensamma intressen, samtal, glädjeämnen men 

även sorg tills det att döden inträffar. Anhöriga i en studie av Ozanne et al. (2014) 

upplevde sina egna jobb som en viktig del i livet. Arbetet skänkte dem glädje och 

den dagliga kontakten med arbetskamrater kändes viktig.  

 

Weibull et al. (2008) menade att som anhörigvårdare ansåg deltagarna att de fick 

möjligheten att leva ett mer naturligt familjeliv. Det ansågs inte vara nödvändigt för 

vårdpersonal att utföra alla korta besök och anhöriga menade att den tid som de fick 

vara ensamma tillsammans betydde mycket. Benzein och Saveman (2008) menade 

även att man genom samtal med vårdpersonal fick hjälp att hitta strategier för att 

bibehålla ett vanligt liv och hantera sin relation till varandra. Holtslander och 

Duggleby (2008) beskrev anhörigas uppfattning av hopp som en känsla av frid, 

styrka, mod och självsäkerhet som gjorde att de orkade vara närvarande varje dag.  
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4.4 Fysiska- och psykiska besvär hos anhöriga 

Anhöriga kände att de behövde vara tillgängliga för patienten dygnet runt, vilket var 

påfrestande och resulterade i att de anhöriga glömde bort sina egna behov eller 

avfärdade dem (Fisker & Strandmark, 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006; Hunstad 

& Foelsvik-Svindseth, 2011; Ozanne et al., 2014).  

 

Fysiska besvär som kunde uppstå till följd av detta kunde enligt Holtslander och 

Duggleby (2008) resultera i orkeslöshet, sömnsvårigheter, infektioner och påverkan 

på blodtryck. Psykiska besvär var enligt Fisker och Strandmark (2007) också vanligt 

förekommande i form av ångest och depression. Vidare menade Fisker och 

Strandmark (2007) att rädslan för att lämna hemmet eller inte vara närvarande var 

stor om patienten skulle avlida eller plötsligt bli sämre. Detta resulterade i isolering 

för den anhörige. Även hembesök begränsades som ett slags skydd för den sjuka 

patienten. Holtslander och Duggleby (2008) menade att en promenad, att träna eller 

att få sova ut ordentligt kunde göra att många av de psykiska och fysiska besvären 

motverkades, att få känna att man har tid för sig själv och inte enbart fanns till för 

patienten.  

4.5 Anhörigas upplevelse av sorg 

Anhöriga upplevde det som mycket smärtsamt då det inte längre fanns någon 

kurativ behandling att få för patienten (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Hunstad & 

Foelsvik-Svindseth, 2011; Janze & Henriksson, 2014). Gunnarsson och Öhlén 

(2006) och Hunstad och Foelsvik-Svindseth (2011) beskriver vidare anhörigas 

upplevelse av att se patienten i svåra smärtor som mycket ledsamt eftersom de 

varken kunde hindra eller lindra det onda.   

 

Insikten att acceptera den kommande döden och förbereda avsked blev mer eller 

mindre ett tvång. Mental förberedelse för dödsfallet var oerhört svårt och nästan 

omöjligt för de anhöriga (Fisker & Strandmark, 2007; Gunnarsson & Öhlén, 2006). 

Holtslander och Duggleby (2008) menade i sin tur att den största sorgen var att 

förlora sin livskamrat och att fortsätta leva ensam. Anhöriga valde att, enligt Fisker 

och Strandmark (2007), inte visa sin sorg för patienten. Den anhörige drog sig hellre 

undan och sörjde i sin ensamhet.   
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Trots alla känslor av sorg i samband med patientens död så kände anhöriga glädje 

över att de hållit de löften som de lovat sin partner (Fisker & Strandmark, 2007; Tim 

Wong & Ussher, 2008). Sorgen kunde upplevas som paralyserande för anhöriga 

men det var ändå viktigt att försöka vända sorgen till glädje. Fokusering på 

framtiden, tänka positivt och försöka återgå till ett normalt liv var viktigt (Fisker & 

Strandmark, 2007; Holtslander & Duggleby, 2008). 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie var att beskriva anhörigas erfarenheter av palliativ vård då 

en patient vårdas i hemmet, anhörigas behov av stöd och hur situationen påverkar 

vardagen. Resultatet visade att anhöriga upplevde en känsla av lättnad av att ha 

möjlighet att tillgodose patientens önskan men det upplevdes även tufft för anhöriga 

att vara tillgängliga för patienten dygnet runt och detta kunde resultera i olika 

fysiska- och psykiska symtom. Det var viktigt med stöd från familj och vänner men 

även att vårdpersonalen hade rätt kompetens och utbildning. Det ökade tryggheten 

och anhöriga kände att de klarade av att hantera den palliativa vården i hemmet och 

ha möjligheten att bibehålla vardagliga rutiner.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att beslutet om att den palliativa vården skulle ske i hemmet var ett 

beslut som togs av patienten men var beroende av vilken relation anhörig och patient 

hade till varandra (Fisker & Strandmark, 2007). Enligt de 6 S:n är det viktigt att 

beakta patientens självbestämmande och ha möjlighet att utforma vården utifrån 

egna önskemål (Ternestedt et al., 2012). Gomes et al., (2015) beskrev att 70% av de 

anhöriga i deras studie föredrog hemmet som plats där de önskade att patienten fick 

avsluta sitt liv, men att detta var beroende av om det fanns tillgänglig vård att få i 

hemmet. Borgstrand och Berg (2009) menar att palliativ vård i hemmet de senaste 

två decennierna har utvecklats och utökats enligt vilket resulterar i att fler patienter 

väljer att dö i hemmet (Borgstrand & Berg, 2009). Socialstyrelsen (2013) skriver 

om att den palliativa vården ska utformas med respekt för patientens autonomi och 

att anhöriga ska ha möjlighet att delta i vården, enligt de fyra hörnstenarna för 

palliativ vård. Palm och Friedrichsen (2008) menade att om vården bedrevs i 
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hemmet kunde man leva livet på ett annat sätt, att exempelvis gå ut på 

skogspromenader och detta kan ses som livskvalitet enligt Socialstyrelsens (2013) 

fyra hörnstenar. Författarna till examensarbetet tycker att det är viktigt att beakta 

patienten och anhörigas önskemål om hur vården ska utformas och vart den ska ske. 

Att vårdas i hemmet ger större möjligheter till att bibehålla sitt privatliv.  

 

Borgstrand och Berg (2009) beskrev att anhörigas närvaro vid palliativ vård i 

hemmet var betydelsefull, inte minst för patienten men även för personalen.  Det var 

viktigt utifrån Ternestedt et al., (2012) och de 6 S:n med sociala relationer att 

anhöriga kände engagemang och stöttning från sjuksköterskan för att orka stödja 

patienten. Författarna till examensarbetet har förståelse för att personalen upplever 

att det är bra för både patienten och deras egen del att anhöriga finns tillgängliga. 

Detta eftersom anhöriga ofta besitter stor kunskap om patienten men att det är viktigt 

att kunna skilja på rollerna mellan att vara vårdpersonal och anhörig. Ett exempel är 

det Hunstad och Foelsvik-Svindseth (2011) menar i sin studie att anhöriga kan 

uppleva sig som assistenter till vårdpersonalen vilket även styrks av Fisker och 

Strandmark (2007) som även beskrev att sjukhusmiljön som uppstod i hemmet 

kunde upplevas som besvärande. Hultslander och Duggleby (2008) menade att det 

kunde skapa en känsla av att ha förlorat sitt hem. Det är viktigt menar författarna till 

examensarbetet att man arbetar utifrån att visa respekt för patienten och den 

anhöriges hem.  

 

När det inte fanns mer kurativ behandling att få för patienten upplevde anhöriga att 

det var besvärligt (Gunnarsson & Öhlén, 2006; Hunstad & Foelsvik-Svindseth, 

2011; Janze & Henriksson, 2014). Socialstyrelsen (2013) menade att då den 

palliativa vården övergått till sen fas så ses inte längre behandling som meningsfull 

och det är detta som benämns brytpunkt, den sena fasens mål blir därför att lindra. 

Gunnarsson och Öhlén (2006) och Hunstad och Foelsvik-Svindseth (2011) menar 

att det var smärtsamt för anhöriga att se patienten i svåra smärtor. Ternestedt et al. 

(2012) beskrev symtomlindring som en del i de 6 S:n. Enligt ICN (2014) är 

sjuksköterskans primära ansvarsområde bland annat att lindra lidande och 

Friedrichsen (2012) menar att sjuksköterskan även ska stötta anhöriga och att det 

kan ske genom fysisk närvaro. Detta menar även Friedrichsen (2012) skapade en 
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trygghet mellan anhörig, patient och sjuksköterskan (Friedrichsen, 2012). Weibull 

et al., (2008) menade att anhöriga upplevde relationen till sjuksköterskan som god 

och att hen var en person de kunde lita på. Författarna till examensarbetet tycker att 

det är viktigt att i den palliativa vårdsituationen vara lyhörd, vara uppmärksam på 

känslor och tänka på sitt kroppsspråk.  

 

Hunstad och Foelsvik-Svindseth (2011) menar att det var viktigt att vårdpersonalen 

hade rätt kompetens och utbildning. Cullberg (2003) menar att det har lagts ner 

mycket resurser på utbildning men att man måste hålla kunskapen om döendets 

psykologi och etik levande och därför bör det ingå i alla längre vårdutbildningar. 

Kompetensbeskrivningen, framtagen av SFPO och svensk sjuksköterskeförening 

(2008) beskriver just sjuksköterskans fördjupade kunskaper inom den palliativa 

vården och tillsammans med Cullberg (2003) styrker detta vikten av att hålla 

kunskapen vid liv. Eftersom forskningen inom omvårdnad hela tiden utvecklas och 

går framåt så menar författarna till examensarbetet att det är viktigt att som 

sjuksköterska kontinuerligt hålla dig uppdaterad för att i yrket kunna ge patienter 

bästa möjliga vård. 

 

Resultatet påvisar en hel del fysiska besvär som anhöriga drabbades av under tiden 

som de deltog i vården av patienten. Exempel på dessa var orkeslöshet, 

sömnsvårigheter, infektioner och påverkan på blodtryck (Holtslander & Duggleby, 

2008). Psykiska besvär var enligt Fisker och Strandmark (2007) också vanligt 

förekommande och då i form av ångest och depression. Socialstyrelsen (2013) 

menade att det inom den palliativa vården borde finnas en kontaktperson i form av 

en anhörigstödjare som skulle arbeta med att verka för att förebygga ohälsa hos 

närstående. Socialstyrelsen (2013) betonar också vikten av ett praktiskt stöd för den 

anhörige som kan bestå av exempelvis avlösning i hemmet eller hjälp med 

vardagliga hushållssysslor. Stödet bör utformas efter individuella behov och utifrån 

den anhöriges önskemål och vilja. Författarna till examensarbetet anser att det är 

viktigt att anhöriga får tillgång till avlastning för att minska bördan av att alltid vara 

tillgänglig för patienten och att det är viktigt att få egen tid för egna aktiviteter. 
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Borgstrand och Berg (2009) menade att det som sjuksköterska är viktigt att förstå 

den svåra situation som anhöriga till patienter inom den palliativa vården befinner 

sig i och de anhörigas behov av stöd. Socialstyrelsen (2013) beskrev vikten av en 

god kvalitet på den palliativa vården. Där ingick bland annat tillgänglighet av 

personal dygnet runt. Resultatet visade att anhöriga ansåg att stöd från vårdpersonal 

som mycket viktigt för att orka med situationen. Detta stöd från vårdpersonal gjorde 

att anhöriga upplevde en känsla av både säkerhet och trygghet för patienten med 

även för sig själva (Benzein & Saveman, 2008; Fisker & Strandmark, 2007; Weibull 

et al., 2008; Hunstad & Foelsvik-Svindseth, 2011: Hardy, King & Rodriguez, 2014). 

Carlebach och Shucksmith (2010) beskrev en 24-timmars telefonsupport som 

upprättats för bland annat anhöriga och patienter inom den palliativa vården. 

Patienter, anhöriga men även vårdpersonal kunde genom denna telefontjänst komma 

i kontakt med vårdpersonal för att få stöd.  Resultat visade att det var anhöriga som 

ringde flest antal telefonsamtal till denna supporttjänst. Examensarbetets författare 

menar att det kan vara en trygghet för vårdpersonal men även anhöriga att ha någon 

att ringa dygnet runt. Det kan många gånger kännas lättare att ha kontakt via telefon 

än att vårdpersonal behöver göra ett fysiskt besök som kan vara tidskrävande och 

framförallt om det är mitt i natten och långa avstånd.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt där kvalitativa artiklar har 

granskats. Kvalitativa artiklar valdes ut av examensarbetets författare då det ger svar 

på deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Utifrån examensarbetets syfte anser 

examensarbetets författare att relevanta sökord användes i sökmotorerna CINAHL, 

PubMed och Web of Science som är inriktade på omvårdnadsforskning. Genom att 

söka i olika databaser kunde samma artiklar finnas i sökresultatet men dessa valdes 

då bort om de redan inkluderats i resultatet. 

 

Examensarbetets författare valde att begränsa sökningarna till en tidsram på 10 år 

tillbaka, det vill säga från år 2005 till 2015, detta för att kunna basera resultatet på 

nyare forskning. Artiklar som inkluderades i resultatet bestod av 13 stycken som var 

publicerade år 2006 till år 2014. Bristen på aktuell forskning har gjort att författarna 

till examensarbetet endast har 13 artiklar i resultatdelen trots mycket sökningar med 

sökord i olika kombinationer. Beslutet om att endast ha dessa 13 vetenskapliga 
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artiklar som grund för resultatet diskuterades med handledaren under arbetets gång. 

Artiklarna har granskats och analyserats dels var för sig och även gemensamt av 

examensarbetets författare där kategorisering skedde för att därefter ta ut de delar 

som var relevant för examensarbetets syfte. Sökresultaten skulle även vara skrivna 

på svenska eller engelska då detta är två språk som examensarbetets författare har 

förmåga att läsa och förstå. Översättning av engelsk text genomfördes vid behov 

med hjälp av ordböcker för att spegla ett realistiskt innehåll av texten som därefter 

skrevs på svenska i examensarbetet. Av sammanlagt 20 utvalda artiklar 

exkluderades sju stycken. Orsaken till detta var delvis att begränsningarna för vilka 

anhöriga som skulle inkluderas i litteraturöversikten inte uppfylldes eller att det i 

artiklarna var otydligt vilken relation de anhöriga hade till patienterna. En annan 

orsak var att artiklarna inte var relevanta för syftet. En artikel i resultatet inkluderar 

inte bara make/maka/partner utan även övriga familjemedlemmar men eftersom det 

framgår tydligt i artikeln vilket resultat som kommer från vilken anhörig så valde vi 

att ta med denna i litteraturöversikten.  I artiklarna var det även svårt att veta vilka 

yrkesgrupper som representerades då begreppen palliative care team, health 

professionals, supportgroups och formal caregivers användes. Det var därför svårt 

att veta om sjuksköterskan brustit i sitt arbete med att exempelvis ge den anhörige 

stöd eller om stöd saknades från andra yrkesgrupper som ingått i det palliativa 

teamet.  

 

Examensarbetets författare har sökt och funnit artiklar från hela världen och har inte 

satt någon avgränsning på land men fem stycken av dem har sitt ursprung i Sverige 

och tre i Kanada. Sammanlagt är åtta stycken artiklar från de nordiska länderna. 

Detta menar författarna till examensarbetet kan generera i att resultatet kan bli 

svårtolkat ur ett globalt perspektiv och menar att det inte går att dra generella 

slutsatser världen över. Om författarna till examensarbetet hade gjort om 

litteraturöversikten så hade artiklar enbart från Sverige kunna valts ut till resultatet 

och gett ett tydligare nationellt perspektiv. Författarna till examensarbetet menar att 

validiteten och trovärdigheten är hög då 11 stycken av artiklarna som togs med i 

resultatet bestod av hög kvalitet utifrån använd granskningsmall (Bilaga I). 

Författarna till examensarbetet menar också att enbart trovärdiga referenser har 

använts genomgående i arbetet och alla referenser har använts på ett källkritiskt sätt.  
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5.4 Slutsatser 

Anhörigas behov ser väldigt olika ut. En del önskar stöd från vårdpersonal medan 

andra hellre föredrar sina vänner och bekanta. Gemensamt för många anhöriga är att 

de prioriterar patienten och ofta glömmer sina egna behov vilket resulterar i sämre 

hälsa både fysiskt och psykiskt. Framtida studier borde fokusera mer på vilken slags 

hjälp som förväntas av anhöriga från vårdpersonal då vården sker i deras egna hem. 

Detta för att kunna öka kvalitén på den palliativa vården med utgångspunkt i 

gemensamma riktlinjer för vårdpersonalen. Författarna till examensarbetet önskar 

att detta examensarbete kan bidra till evidensbaserad omvårdnad i palliativ vård i 

hemmet.  

 

5.5 Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter 

Detta examensarbete med sammanställning av aktuell vetenskap kan bidra till 

evidensbaserad omvårdnad inom den palliativa vården. Den kan även bidra till att 

öppna upp för diskussion och frågor som rör anhörigas behov inom palliativ vård. 

Hälso-och sjukvårdspersonal bör kontinuerligt uppdatera sina kunskaper för att 

erbjuda en så god vård som möjligt. Genom att känna till de brister som råder finns 

möjlighet att hela tiden arbeta så att dessa förbättras. Även kännedom om positiva 

erfarenheter kan vara bra då de bekräftar att det sätt man arbetar på är bra.  
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Bilaga I 
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 utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).
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Bilaga II 
Sökmatris 

Databas S Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
I 

Urval  
II 

Urval 
III 

CINAHL 1 Palliative care Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

3 788    

CINAHL 2 Spouses Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

1 196    

CINAHL 3 Experience Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

25 767    

CINAHL 4 Home Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

14 169    

CINAHL 5 Support Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

31 649    

CINAHL 6 Partner Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

4 235    

CINAHL 7 Daily life Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, Swedish 

 

2 642    

CINAHL 8 S1 OR S2 OR S3 OR 
S4 OR S5 OR S6 OR 
S7  

Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

68 892     
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Databas S Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
I 

Urval  
II 

Urval  
III 

CINAHL 9 
 

S1 AND S3 AND S2 
OR S6  

Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

4 246    

CINAHL 10 S1 AND S3 AND S4 
AND S5 AND S7 OR 
S2 OR S6 

Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

5 116    

CINAHL 11 S1 AND S2 AND S3 
AND S4 

Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, Swedish 
 

6 6 6 5 

CINAHL 12 S1 AND S2 AND S3 
AND S4 AND S5 
AND S7 

Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

1 1 1 1 

CINAHL 13 S1 AND S3 AND S4 Full text; Year: 2005-2015; peer reviewed; 
Language: English, swedish 

117 5 1 1 
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Databas S Sökord 
MeSH term 

Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
I 

Urval 
II 

Urval 
III 

Pubmed 1 Palliative care    10 years, Full text  
  Language: English, Swedish 

13 793    

Pubmed 2 Home Care Service  10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

432    

Pubmed 3 Spouses 10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

3 364    

Pubmed 4 Experience 10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

197 307    

Pubmed 5 Support 10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

3 735 053    

Pubmed 6 S1 AND S2 AND S3 10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

14 4 2 1 

Pubmed 7 S1 AND S3 AND S4 10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

19 5 2 1 

Pubmed 8 S5 AND S7 10 years, Full text 
Language: English, Swedish 

15 4 2 1 
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Databas S Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 
I 

Urval  
II 

Urval 
III 

Web of science 1 Palliative Care 2005-2015, Language: English 
Article 

10 773    

Web of science 2 Experience 2005-2015, Language: English 
Article 

512 526    

Web of science 3 Spouses 2005-2015, Language: English 
Article 

7275    

Web of science 4 S1 AND S2 AND S3 2005-2015, Language: English 
Article 

78 25 13 2 

Web of science 5 Partner 2005-2015, Language: English 
Article 

76 909    

Web of science 6 Support 2005-2015, Language: English 
Article 

872 801    

Web of science 7 S1 AND S2 AND S5 
AND S6 

2005-2015, Language: English 
  Article 

35 17 5 1 
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Bilaga III 
Artikelmatris 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte  Metod 
Design 

 

Deltagare 
(Bortfall) 

 

Resultat Kvalitet 

Benzein, E. G. 
& Saveman, B. 
I. 
 
2008 
 
Sverige 
 

Health-promoting 
conversations about 
hope and suffering 
with couples in 
palliative care 

Att beskriva pars 
erfarenheter av att delta i 
hälsofrämjande samtal 
om hopp och lidande 
under palliativ 
hemsjukvård. 

 

Kvalitativ. 
Intervjuer.  

n = 6 par varav 
6 kvinnor och 6 
män åldern 52-
84. 
(0)  
 

Att få prata med en sjuksköterska 
om existentiella frågor, som hopp 
och lidande gjorde att paren kände 
en stor tillit i relationen och att det 
var en helande erfarenhet. Det gav 
dem en möjlighet att släppa på sina 
bördor och även möjligheten att lära 
och hitta nya strategier för att 
hantera sitt vardagliga liv.  

Medel 
72% 

Fisker, T. & 
Strandmark, 
M. 
 
2007 
 
Sverige 
 

Experiences of 
surviving spouse of 
terminally ill spouse: 
a phenomenological 
study of an altruistic 
perspective. 

Att belysa erfarenhet som 
anhöriga hade upplevt i 
samband med att deras 
dödssjuke make/maka 
vårdats i hemmet, följt av 
en beskrivning av 
behovet av stöd från 
distriktsköterskan.  

Kvalitativ. 
Fysiska intervjuer 
spelades in och 
transkriberades.  

n = 8 partners 
varav 6 kvinnor 
och 2 män i 
åldern 52-69. 
(6) 

Resultaten presenteras i 4 rubriker 
varav alla dessa ingår under 
huvudrubriken: Löften. 
Att hålla dessa löften exempelvis att 
få dö hemma upplevdes som 
stressande för anhörigvårdaren. 
Personliga etiska konflikter samt 
maktlöshet uppstod. 

Hög, 
80% 



 

2 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod 
Design 

 

Deltagare 
(Bortfall) 
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Gunnarsson, 
H. & Öhlén, J. 
 
2006 
 
Sverige 
 

Spouses’ grief before 
the patient’s death: 
Retrospective 
experiences related to 
palliative home care 
in urban Sweden 

Denna studie är baserad 
på en forskningsmodell 
om upplevd erfarenhet 
som undersöker 
erfarenheter från makar 
till en patient som hade 
palliativ vård i hemmet 
och avled. Syftet är att 
uppnå en djupare 
förståelse av innebörden 
av makars sorg innan 
patientens död. 

Kvalitativ. 
Intervjuer.  

n = 12 partners 
varav 9 kvinnor 
och 3 män i 
åldern 35-81. 
(1) 

Resultatet kategoriserades i sex 
teman; att inse att ens partner snart 
ska dö, förändrad relation, rädsla, 
fokusera på att göra det bästa för 
patienten, försöka leva om vanligt 
och upplevelse av att tiden gick för 
fort samtidit som tiden stod stilla.  
 

Hög 
88% 

Hardy, B., 
King, N. & 
Rodriguez, A. 
 
2014 
 
Storbritannien 
 

The experiences of 
patients and carers in 
the daily 
management of 
care  at the end of life 

Att undersöka hur 
patienter och 
anhörigvårdare hanterade 
deras deltagande med 
vårdpersonal i närmiljön. 
 

Kvalitativ 
Intervjuer spelades in och 
transkriberades.  

n = 8 par varav 
8 män och 8 
kvinnor.  
(0) 

Patient och anhörigvårdare var 
beroende av varandra o spele en 
vktig roll i att kordinera vården och 
hantera relationer till 
vårdpersonalen. Både patienterna 
och anhörigvårdarna gjorde aktiva 
val om hur de skulle hantera sin 
sitaution och utvecklade och 
modifierade strategier baserad på 
deras erfarenheter. 

 

Hög 
84% 
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Holtslander, L. 
F., Bally, J. M. 
G. & Steeves, 
M. L.  
 
2010 
 
Kanada 

Walking a fine line: 
An exploration of the 
experience of finding 
balance for older 
persons bereaved 
after caregiving for a 
spouse with advanced 
cancer 
 

Att undersöka på vilket 
sätt anhörigvårdare finner 
balans i livet efter att de 
förlorat sin make/maka i 
cancer. 

Kvalitativ. 
Konstruktivistisk 
orientering.  
Intervjuer och dagböcker. 

n = 10 partners 
varav 7 kvinnor 
och 3 män i 
åldern 66-83. 
(0) 

Anhörigvårdare menade att det går 
en mycket fin linje mellan djup sorg 
och en tro på framtiden och att 
fortsätta leva ett liv utan sin partner. 
Den största oron var att förlora 
kontrollen. 

Hög  
84% 

Holtslander, L. 
& Duggleby, 
W. 
 
2008 
 
Kanada 
 

An inner struggle for 
hope: insights from 
the diaries of 
bereaved family 
caregivers. 

Att utforska erfarenheter 
av hopp hos sörjande 
vårdgivare genom att 
skriva dagbok om hopp.  
 

Kvalitativ 
Baserad på intervjuer och 
dagboksanteckningar.  

n = 13 partners 
varav samtliga 
kvinnor i åldern 
60-79. 
(0) 

Hopp upplevdes som en känsla av 
frid, mod, styrka och självkänsla 
som gjorde att partnern orkade möta 
varje dag och se positivt på 
framtiden. Hopplöshet upplevdes då 
partnern gick igenom många 
förluster, känsla av ensamhet och 
oro för psykisk hälsa.   

Hög  
92% 

Holtslander, L. 
F. & 
Duggleby, W. 
D. 
 
2009 
 
Kanada 

The hope experience 
of older bereaved 
women who cared 
for a spouse with 
terminal cancer 

Att undersöka äldre 
kvinnors upplevelse av 
hopp efter att de vårdat 
sin make med obotlig 
cancer.  

Kvalitativ. 
Konstruktivistisk 
orientering.  
Intervjuer och 
dagboksanteckningar. 
 

n = 13 partners, 
samtliga 
kvinnor i 
åldern 60-79. 
(0) 

Hoppet var viktigt för samtliga 
deltagare. Att förlora hoppet 
upplevdes för de flesta som en stor 
oro. I resultatet presenteras 
deltagarnas redskap för att hitta 
mening/hopp. 

Hög  
88% 
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Hunstad, I. & 
Foelsvik- 
Svindset, M. 
 
2011 
 
Norge 
 

Challenges in home-
based palliative care 
in Norway: a 
qualitative study  of 
spouses’ experiences 

Att undersöka vårdares 
syn på vad som 
bestämmer kvaliteten på 
hemvård i livets 
slutskede. 
 

Kvalitativ 
Intervjuer.  

n = 7 partners 
varav 3 kvinnor 
och 4 män i 
åldern 44-82. 
(0)  

Ingen av deltagarna hade innan den 
palliativa vården påbörjades tänkt att 
vårda eller bli vårdade den sista 
tiden i hemmet. Men de hade inga 
invändningar mot att hemmet hade 
blivit platsen för den palliativa 
vården och man tyckte att det var 
bra att man fick stöd från den 
specialiserade palliativa 
hemsjukvården. 

Medel 
72% 

Janze, A. & 
Henriksson, A. 
 
2014 
 
Sverige 

Preparing for 
palliative caregiving 
as a transition in the 
awareness of death: 
family carer 
experiences. 

Att undersöka 
anhörigvårdares 
erfarenheter genom att 
studera partnerns 
berättelser om att 
förbereda sig för 
omvårdnad. 

Kvalitativ. 
Beskrivande och tolkande 
design.  

n = 6 partners 
i åldern 40-83. 
(2) 

Olika sätt att för partner förbereda 
sig på när en partner/maka/make 
drabbats av en obotlig sjukdom. 
Förberedelser handlar om 
exempelvis ” om att hålla hoppet vid 
liv”, ” om rädslan för det okända”, 
”för framtiden” och ”om 
omvårdnaden och den nya rollen”.  

Hög  
88% 

Ozanne, A. O., 
Graneheim, U. 
H. & Strang, 
S. 
 
2014 
 
Sverige  

Struggling to find 
meaning in life 
among spouses of 
people with ALS 
 

Att belysa erfarenheter av 
att hitta mening i livet 
bland makar till parsoner 
med amyotrofisk lateral 
skleros (ALS). 

 

Kvalitativ, diskriptiv 
studie. 
Intervjuer. 
. 

n = 13 partners 
varav 8 män och 
5 kvinnor i 
åldern 38–87. 
(6) 

Makarna uppfattade tillvaron som en 
mörk tunnel. De upplevde att de var 
fängslade och blev isolerade i sitt 
eget hem. 

Hög  
84% 
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Palm, I. & 
Friedrichsen, 
M. 
 
2008 
 
Sverige 

The lived experience 
of closeness in 
partners of cancer 
patients in the home 
care setting. 

Att förklara upplevelse 
av närhet bland partners 
till patienter med obotlig 
cancer inom den 
palliativa vården.  

Kvalitativ, 
fenomenologisk metod. 
Intervjuer.  

n = 10 partners 
varav 3 kvinnor 
och 7 män i 
åldern 48-86. 
(6)  

Resultat påvisar olika skildringar av 
närhet och dess betydelse för 
partnern. Vikten av att bo hemma. 
Resultatet beskriver även behov av 
att få vara själv, att kunna dra sig 
undan. Om att närheten förändras då 
partnern går från att vara partner till 
att vara 

Hög  
92% 

Tim Wong, W. 
K. & Ussher, 
J. 
 
2009 
 
Australien 

Bereaved informal 
cancer carers making 
sense of their 
palliative care 
experience at home 

Att belysa sörjande 
informella cancervårdares 
redogörelse av positiva 
aspekter av att 
tillhandahålla palliativ 
vård i hemmet. 

Kvalitativ. 
Intervjuer genom fysiska 
möten samt över telefon.  

n = 22 familje- 
medlemmar, 17 
kvinnor och 5 
män i åldern 19-
71 varav 14 st 
partner eller 
make/maka.  
(0) 

Ett antal teman har uppkommit av 
palliativ vård i hemmet. ”Känsla av 
belöning/tillfredställelse för att göra 
någonting bra”. ”Positiva betydelser 
den allra sista tiden av vårdtagarens 
liv”. 
I resultatet framgår tydligt vilka som 
är partner eller make/maka. 

Hög  
80% 

Weibull, A., 
Olesen, F. & 
Asbjoern- 
Neergaard, M. 
 
2008 
 
Danmark 

Caregivers’ active 
role in palliative 
home care – to 
encourage or to 
dissuade? A 
qualitative 
descriptive study. 

Att undersöka effekterna 
av sörjande makars 
aktiva deltagande i 
vården och deras 
erfarenheter av det 
palliativa 
sjukdomsförloppet.  
 

Kvalitativ. 
Intervjuer med öppna 
frågor i hemmet. 
Intervjuerna spelades in.   

n: 7 partners 
varav 4 kvinnor 
och 3 män i 
åldern 55-70. 
(0) 

Tema på intervjufrågor; beskrivning 
av sjukdomsförloppet, känslan av att 
delta aktivt i vården, död och sorg 
vilket resulterade i olika grad av 
deltagande, positiv och negativ 
inverkan samt olika förutsättningar 
utifrån säkerhet, självförtroende och 
dialog. 

Hög 
84% 

 


