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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Palliativ vård handlar om att ge stöd till patienten och anhöriga under och efter 

vårdtiden. De ”6 s:n” är en arbetsmodell inom palliativ vård där patienten har rätt till 

självbestämmande och att upprätthålla sina sociala relationer, även stöd till anhöriga ingår. 

Anhöriga har en betydelsefull roll i den palliativa vården, deras närvaro skapar möjlighet för 

den döende att vara hemma i livets slutskede.  

Syfte: Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av palliativ vård i hemmet under livets 

slutskede. 

Metod: Litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar från fem olika länder med 

kvalitativ ansats.  

Resultat: Fem kategorier identifierades kopplade till anhörigas upplevelser:  

Palliativa teamets inträde i hemmet, anhörigas vårdansvar, den medicintekniska utrusningens 

inverkan på vardagslivet, känslor och konsekvenser för anhöriga samt förbättringsmöjligheter 

och anhörigas uppfattning om palliativ vård. 

Slutsats: Anledningen till anhörigas vårdansvar var löftet att få dö hemma, uppgiften 

upplevdes krävande och gav konsekvenser på sömnen och deras fysiska och psykiska mående. 

Detta var genomgående i hela litteraturöversikten. Vården i hemmet sågs som den rätta 

platsen att dö på för alla parter, endast en anhörig uttryckte avsky för situationen. Enligt 

anhöriga var stödet bra dock fanns det ett ökat behov av mer resurser för fullständig trygghet. 

 

 
Nyckelord: Anhörig, familjemedlem, palliativ hemsjukvård, palliativa teamet, upplevelser. 



 
 

ABSTRACT 
 
Background: Palliative care is about providing support to both the patient and family during 

and after the time of care. The “6 s:n” is a working model in palliative care where the patient 

has the right to self-determination and to maintain their social relationships, which includes 

support to relatives. Relatives have an important role in palliative care, their present creates 

opportunity for the dying person to be at home in the final stages of life. 

Aim: The aim of this study was to describe relative’s experiences of palliative home care 

during the final stage of life. 

Methods: A literature review based on 15 scientific articles from five different countries 

with a qualitative approach. 

Results: Five categories were identified related to relatives experiences: The entry of 

palliative home care, relatives caring role, the impact of medical technology on everyday life, 

feelings and consequences for relatives and also improvement opportunities and relatives 

comprehend about palliative home care. 

Conclusions: The promise was the reason for relatives caring role, the caring role was an 

demanding task and gave impacts on their sleep and their physical and mental needs. This was 

consistently throughout the whole literature review. For all parties the home was seen as the 

right place to die, only one relative expressed disgust for the situation. According to relatives 

the support was good, but to complete full security for them it was an increased need for more 

resources. 

 

 

Key words: Close relative, experience, family member, palliative home care, palliative 
home care team.
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INLEDNING 
 

Utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet har vi blivit 

varse att palliativ vård i hemmet kan vara komplext.  

Som sjuksköterskeprofession kliver vi in i patientens hem, blir gäster och besöket blir på 

patientens och familjens villkor. I takt med sjukdomsförloppet förändras hemmet till en 

vårdplats samtidigt som familjerelationen påverkas. 

Under denna utbildningstid har reflektionerna varit många om vad det innebär att vara anhörig 

och vårda en familjemedlem i livets slutskede, det är viktigt att som anhörig inse sina egna 

begränsningar. Eftersom tiden är begränsad vill anhöriga ofta vara närvarande för den sjuka 

och uppfylla den döendes önskningar. 

Därför är det av stor vikt att anhöriga får möjligheten att överlämna ansvaret till vårdpersonal 

när arbetet blir krävande och påverkar deras hälsa negativt, men även för att kunna 

upprätthålla den relation de haft. 

 

Etiska val i yrket som sjuksköterska är ständigt förekommande och etiska dilemman i mötet 

med patienter och anhöriga påverkas oss. Valen och bemötandet gentemot patienter och 

anhöriga har en stor betydelse för hur anhöriga kommer minnas vården. Det är av största vikt 

att sjuksköterskan inom palliativ vård reflekterar över dessa etiska dilemman och hjälper 

anhöriga att få ett så fint minne av vården som möjligt. 

 
BAKGRUND 

 

När man börjar inse att livet närmar sig sitt slut, blir det ofta tydligare än förr 
vad man egentligen tycker är viktigt (.…) (Söderström, 2013, s. 4). Som du 
förstår kan det betyda mycket för en människa som snart ska dö att få ha en 
närstående hos sig. Det här är en tung tid för dig som är nära, men det är också 
en tid som du senare kommer att sätta stort värde på. Du kommer inte bara att 
vara nära döden, du kommer också att känna dig närmare själva livet än du 
vanligen gör (….). (Söderström, 2013, s.3) 

 

Lidandet är personligt och människan kommer någon gång under sitt liv drabbas av det och 

känna sig ensam. Om människan ej tas på allvar, blir ifrågasatt sin trovärdighet och ifråntagen 

sin identitet skapas ett lidande som lindras genom bekräftelse. 
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Lindande handlar om sorgen av att någonting kommer att tas ifrån oss eller som redan har gått 

förlorat. I stunden kan det upplevas som att det ej går att komma ifrån och människan 

undviker sitt lidande genom att försöka dämpa, förneka eller eliminera det. Trots att lidandet 

skapar trötthet hos människan innebär det inte att hon eller han vill lämnas ensam. Anhöriga 

och människor som finns nära upplever också ett lidande, men även känslor av otillräcklighet. 

I grund och botten är människan en naturlig vårdare och vårdandet innebär att dela och vara 

delaktig (Eriksson, 1994; Eriksson, 2002). 

 

Målet för omvårdnad och sjuksköterskans arbete 

Målet för omvårdnad är att stödja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra 

lidande. Vården ska utgå från den enskilda patienten, hänsyn ska visas till anhöriga och ge 

möjlighet till delaktighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Sjuksköterskans arbete ska 

bygga på respekt, medkänsla och lyhördhet. Hon ska ha förmåga att informera patienten om 

omvårdnad och medicinsk behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig och har därmed omvårdnad som sitt 

kompetensområde (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Inom hemsjukvården är det viktigt 

att sjuksköterskan i mötet med patient och anhöriga tar ansvar, har samarbetsförmåga och 

kunskap samt erfarenhet, tid och resurser. Sjuksköterskan ska ha flexibilitetsförmåga, att inte 

enbart arbeta på ett traditionellt sätt har en positiv inverkan på patientens livskvalité 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). I sjuksköterskeprofessionen ingår det också att kunna ge 

stöd och tröst, ha en god självkännedom, vara personlig i mötet och patienten ska kunna 

känna tillit (Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007). 

Genom att kontinuerligt kontrollera patientens tillstånd skapas en trygghet för familjen. Trots 

förekomst av stress anses ändå arbetet inom palliativ vård vara meningsfullt (Devlin & 

McIlfatrick, 2010). Etiska problem kan uppstå då hemmet börjar likna en vårdmiljö. Detta kan 

komma att inkräkta på integriteten, ha påverkan på anhörigas och patientens värdighet och 

självständighet (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva & Söderlund, 2013). 

 

Palliativ vård 

För att kunna möta de behov som finns samarbetar ett professionellt team för att tidigt 

upptäcka, bedöma och behandla smärta samt själsliga, psykosociala och kroppsliga problem. 
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Palliativ vård ska vara ett stöd för patient och anhöriga under och efter vårdtiden (World 

Health Organization, 2015). 

Inom palliativ vård är de ”6 s:n” en vanlig förekommande arbetsmodell. Dess intention är att 

utifrån ett helhetsperspektiv ge patient och anhöriga god personcentrerad vård i livets 

slutskede där kroppsliga, psykiska, andliga och sociala behov tillgodoses. Varje ”s” har mål 

för hur god palliativ vård ska uppnås. Självbild handlar om att få behålla jaget och sin unika 

identitet samt hur detta ska främjas. Här innefattas även patientens egen sjukdomssyn och 

prognos samt vad patienten själv värdesätter i livet. Självbestämmande handlar om att stödja 

patientens autonomi och självständighet, önskan om delaktighet och vem som ska fatta beslut 

när patienten inte längre förmår. Sociala relationer är ett annat mål där patienten ska få 

möjlighet att behålla sitt sociala nätverk tills livets slut samt på vilket sätt detta ska främjas. 

Sociala relationer innefattar även stöd till anhöriga. Det fjärde målet är Symtom och innebär 

att patienten ska få adekvat symtomlindring utifrån de unika behov och önskemål som finns. 

Sammanhang är då patienten ser tillbaka på sitt liv. Dagböcker eller inspelningar gör det 

möjligt för anhöriga att ta del av patientens livsberättelse. Strategier innebär att patienten har 

möjlighet och får stöd i att kunna tänka framåt trots sjukdomen. Behov av samtalsstöd kan 

finnas, förberedelser inför sin egen död, begravning och eventuella livsgåvor som den sjuka 

vill lämna efter sig till efterlevande. De 6 s:n ska göra det möjligt för patient och anhöriga att 

reflektera över vad som för dem är värdighet i livets slut (Nationellt vårdprogram för palliativ 

vård [NRPV], 2012–2014). 

I livets slutskede är det viktigt att utforma en trygg och tilltalande miljö både för den döende 

och anhöriga. Forskning har påvisat att en inbjudande atmosfär har en positiv inverkan på 

människans hälsa och upplevelse av vårdkvalitén, både under och efter vårdtiden (Waller & 

Finn, 2011). Peters och Sellick (2006) rapporterade att livskvalitén för de som vårdades i 

hemmet var bättre i jämförelse med de patienter som vårdades på sjukhus. De som vårdades i 

hemmet hade också bättre fysisk hälsa och fick lägre poäng för skattning av depression. 

Socialstyrelsens termbank (2004) definierar palliativ vård i livets slutskede och beskriver att 

denna vård ges under patientens sista tid och målet är att lindra lidande och främja livskvalité. 

Socialstyrelsen (2004) definierar även anhörig och närstående där anhörig är en person inom 

familjen eller närmaste släkten, medan närstående är en nära bekantskap som personen själv 

valt. 

Anhöriga har en betydelsefull roll i den palliativa vården och deras närvarande skapar 

möjlighet för den döende att vara hemma under livets slutskede. Oavsett om patienten har 
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anhöriga eller inte ska ändå möjligheten för avancerad palliativ hemsjukvård finnas (Milberg, 

2012). Det är idag vanligt förekommande att svårt sjuka får avancerad vård i hemmet och 

detta kan ses som både positivt och negativt. Alla människor bär på olika erfarenheter och 

varje individs förmåga att hantera den situation som uppstår ser därmed olika ut. För att hjälpa 

den sjuka familjemedlemmen ska även palliativ vård riktas in på anhöriga för att upprätthålla 

deras välbefinnande (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

 

Problemformulering 

 

Det är idag vanligt att svårt sjuka får avancerad vård i hemmet, vilket kan ses som både 

positivt och negativt (Ternestedt et al., 2012). Som tidigare nämnts är det ofta av stor vikt att 

patienten har tillgång till anhöriga för att hemsjukvård ska fungera. Oavsett om patienten har 

anhöriga eller lever ensam ska fortfarande möjligheten för avancerad palliativ hemsjukvård 

finnas (Milberg, 2012). I palliativ vård tar ofta anhöriga ett stort ansvar och detta kan ha en 

inverkan på sorgeprocessen. Genom att ta del av anhörigas upplevelser får sjuksköterskor 

bättre verktyg inom palliativ vård.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva anhörigas upplevelse av palliativ vård i hemmet under livets slutskede.   

Vilka upplevelser har anhöriga av palliativ vård i hemmet under livets slutskede? 

 

Definition av centrala begrepp 

 

Upplevelser – i denna litteraturöversikt begränsas upplevelser till tankar, känslor, åsikter och 

erfarenheter. Egen definition. 

 

Den sjuka i palliativ vård – definieras som en döende familjemedlem över 18 år. Egen 

definition. 

 

Hemmet – den ordinära bostaden för den döende familjemedlemmen. Egen definition. 

 

Vårda – Vårda menas att anhöriga har vårdansvaret och hanterar den medicintekniska 
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utrustningen i hemmet med stöd av det palliativa hemsjukvårdsteamet. Definitionen är egen i 

relation till utfört arbete.  
METOD 
 

Metod och material 

Design 

Litteraturöversikt med studier av kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2012) granskas och 

sammanställs tidigare forskning för att få en översikt om det aktuella forskningsläget. 

 

Urval av litteratur 
Sökord: bereavement, caregive*, challenge, close relative, experience, family, family 

caregivers, family member, home care, home care services, next of kins, palliative care* 

palliative care home, palliative home, palliative home care, relative, responsibility, spouse, 

terminally ill. 

 

Databaser: CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

 

Inkluderingskriterier: Booleska sökoperatorer som AND och OR används, samt trunkering 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Artiklarna innehåller abstrakt och har främst en 

geografisk begränsning inom Europa och Oceanien. Artiklarna är publicerade mellan åren 

2006-2015. Anhöriga i denna litteraturöversikt är hustru, make, sammanboende, barn över 18 

år, svärföräldrar, svärdöttrar och svärsöner. Kvalitativa vetenskapliga artiklar och mixad 

ansats används där det kvantitativa materialet exkluderats. Samtliga artiklar är skrivna på 

engelska eller svenska och tidsskrifterna är vetenskapligt granskade.  

 
Exkluderingskriterier: Upplevelser från minderåriga barn, vänner och grannar.  
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Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

CINAHL Palliative home care 
AND caregive* AND 
family member 

69 10 4 1 

CINAHL Palliative care* AND 
responsibility AND 
family 

31 6 4 3 

CINAHL Palliative home care 
AND close relative 

8 2 2 1 

CINAHL Palliative home AND 
challenge AND spouse 

5 2 1 1 

CINAHL Next of kins AND 
experience AND 
palliative home 

5 2 1 1 

Psyc-
INFO 

Palliative care AND 
family member AND 
home care AND 
relative 

26 3 2 2 

Psyc-
INFO 

Palliative care AND 
family member AND 
home care AND 
experience 

162 8 4 2 

PubMed Palliative care AND 
family caregivers 
bereavement 

178 4 3 1 

PubMed Home care services 
AND palliative care 
AND Terminally ill  

71 7 4 1 

PubMed Palliative care home 
AND family 
caregivers 

107 7 4 2 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarnas kvalitet har bedömts enligt granskningsmallarna från Högskolan Dalarna för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Mallarna har använts i syfte att undersöka om artiklarna 

erhöll en hög, medel eller låg kvalitet. Maxpoängen för kvalitativ design är 25 poäng. 

 

Poäng för kvalitativ design: 

Hög: 20 poäng 

Medelhög: 15 – 19 poäng 

(Forsberg & Wengström, 2008). 
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Tillvägagångssätt 

Sökningen utgick från de valda sökorden med hjälp av MeSH- och kib-termer som var 

relevanta för det valda ämnet. Utifrån begränsningar, exkluderingar och inkluderingar lästes 

syftet som skulle stämma överens med litteraturöversiktens syfte och frågeställning. Sökandet 

har skett på ett strukturerat sätt där parterna regelbundet har informerat varandra om vilka 

artiklar som har lästs och granskats för att maximera antalet artiklar. För att utöka träffarna 

användes ”Similar articles” i databasen PubMed, även en sökning på framträdande 

omvårdnadsforskare i Sverige gjordes och deras ”key words” granskades. Utifrån ”key 

words” gjordes en ny sökning för att få mer relevanta träffar. Då samma artiklar återkom i 

olika databaser exkluderades dessa. För att få maximal hjälp med sökorden bokades träff med 

en bibliotekarie. Abstraktet avgjorde ifall artikeln lästes vidare och granskades enligt 

Högskolans granskningsmall för kvalitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen gjordes vid varje 

sökträff av relevanta artiklar. Artiklarna fördelades jämt, de lästes och sammanfattades på 

varsitt håll. Vid eventuella tveksamheter klargjordes dessa med varandra. Gemensam 

granskning och en sekundär bedömning gjordes under de fysiska träffarna, detta för att 

säkerställa artiklarnas relevans och kvalité. Ulrichweb användes för att säkerställa att 

tidsskriften var vetenskapligt granskad. Fakta som låg till grund för resultatet sorterades och 

delades upp i kategorier utifrån anhörigas upplevelser och litteraturöversiktens syfte samt 

frågeställning. Formalia har formats i enlighet med varandra. 

 

Analys 

För att få en rättvis tolkning av resultatet lästes artiklarna flertalet gånger, en sammanställning 

gjordes och artiklarna kvalitetsgranskades enskilt.  

För att säkerställa artiklarnas kvalité gjordes en sekundär kvalitetsbedömning tillsammans. 

Resultatet i artiklarna kopplades till litteraturöversiktens syfte och frågeställning. För att 

lättare analysera resultaten samlades underrubriker in i enskilda block utifrån anhörigas 

upplevelser. Fokus har under hela processen varit att artiklarna ska svara på 

litteraturöversiktens syfte och tillhörande frågeställning. Likheter och olikheter diskuterades 

och kategorier skapades utifrån detta (Friberg, 2012). 
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Forskningsetiska aspekter 

Vid litteraturöversikter krävs inte ett godkännande från Högskolan Dalarnas forskningsetiska 

nämnd. Valda artiklar i litteraturöversikten har godkänts av etiska kommittéer. Oavsett resultat 

har det redovisats och objektivitet eftersträvades (Forsberg & Wengström, 2013). Forskarna i 

de valda artiklarna skyddade deltagarnas uppgifter, deltagandet var frivilligt och de kom ej till 

skada under studierna (Polit & Beck, 2008). 

 

RESULTAT 

Litteraturöversikten är baserad på 15 vetenskapliga artiklar samtliga med kvalitativ ansats. 

Studierna representerar anhörigas upplevelser från fem olika länder som innefattar Sverige, 

Norge, Danmark, Storbritannien och Australien. Artiklarna är publicerade mellan 2006 och 

2015. Artiklar som ligger till grund för resultatet presenteras i Bilaga 1. De faktorer som 

beskrev anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i hemmet sammanställdes i 

analysprocessen i fem kategorier; Palliativa teamets inträde i hemmet, anhörigas vårdansvar, 

den medicintekniska utrusningens inverkan på vardagslivet, känslor och konsekvenser för 

anhöriga samt förbättringsmöjligheter och anhörigas uppfattning om palliativ vård. 

 

Palliativa teamets inträde i hemmet 

Den första kontakten med det palliativa teamet upplevdes chockartat för vissa eftersom det 

blev en bekräftelse på livets sista tid. När teamet var presenterat och involverat i familjen 

skapades en känsla av trygghet för anhöriga, detta resulterade i att de kände tillit till teamets 

vårdare. När anhöriga kände trygghet klarade de av att dela ansvaret med det palliativa teamet 

och en tacksamhet upplevdes när kommunikation dem emellan var god. En viss kontinuerlig 

kontakt skapades trots att det var många olika vårdare ur teamet som besökte hemmet 

(Borstrand & Berg, 2009). Kom familjen bra överens med personalen kunde anhöriga 

fortfarande uppleva glädje och känna delaktighet i vården trots svårigheterna i vardagen. 

Anhöriga ansåg att det var viktigt att komma överens och ha kul tillsammans (Dahlborg-

Lyckhage & Lindahl, 2013). Det delade ansvaret gav en känsla av tröst och säkerhet 

(Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007). 

 

Då anhöriga och vårdpersonal hade byggt upp en relation skapades en tydligare 

ansvarsfördelning i vården och anhöriga upplevde att de hade en stöttande roll för den sjuka. 

Om situationen i hemmet förändrades fanns sjuksköterskan tillgänglig dygnet runt och hade 

det sista ansvaret. Löftet om sjukhusinläggning när hemsituationen var ohållbar hade avtalats 
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mellan den döende, anhöriga och personal. Detta skapade en känsla av trygghet för anhöriga, 

de hade positiva erfarenheter och beskrev att de inte hade klarat av att vårda utan stödet ifrån 

palliativa teamet (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Anhöriga ansåg att säkerheten var 

nödvändig både för dem och den sjuka samt att stödet som personalen gav dygnet runt var 

viktigt. De kände tillit till personalen och stödet hade fungerat bra (Weibull, Olsen, Asbjoern 

& Neergaard, 2008). 

 

Olika personal som klev in i hemmet upplevdes som svårt, en del gillade dem och andra inte 

(Dahlborg-Lyckhage et al., 2013). Den patientansvariga sjuksköterskan besökte ofta sina 

patienter och fick en betydelsefull roll för både den döende och anhöriga, förtroendefulla 

samtal skapades och sjuksköterskan hjälpte till med de behov som fanns och efterfrågades. 

Teamet fanns tillgängligt dygnet runt och alla anhöriga upplevde ett stort stöd av dem 

(Borstrand et al., 2009). Anhöriga uttryckte en önskan att sjuksköterskorna skulle tala med 

den sjuka när den anhöriga inte kunde svara på dennes frågor (Hunstad, Foelsvik & 

Svindseth, 2011). Anhöriga upplevde en ensamhet när det inte fanns möjlighet att dela 

ansvaret (Brännström et al., 2007). Dahlborg-Lyckhage et al. (2013) lyfte fram att en anhörig 

upplevde hela situationen var som att invänta döden. 

 

När anhöriga inte var införstådda i vården upplevdes en utsatthet. En otrygghet beskrevs i 

situationer när väntan på smärtlindring blev för lång, till exempel i skiftbytet mellan kvälls- 

och nattpersonal (Borstrand et al., 2009). När resurserna för nattvakt var otillräckliga 

upplevde anhöriga ofullständigt stöd, vilket medförde att anhöriga själva tog ansvaret 

(Borstrand et al., 2009) och (Wallerstedt, Andershed & Benzein, 2013). Anhöriga upplevde en 

konstant tjänstgöring och orkeslöshet, trots brist på resurser och rutiner ville de dock inte 

svika den sjuka (Borstrand et al., 2009). Arbetsbördan blev större och anhörigas ständiga 

närvaro medförde bundenhet (Munck, Fridlund & Mårtensson, 2008).  
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På grund av bristande resurser fick anhöriga inte hjälp med behov som uppstod i hemmet och 

de fick själva ta ansvaret. För att systemet skulle fungera upplevde anhöriga att de krävdes att 

de skulle bo tillsammans med den döende och att de inte kunde lämna den sjuka ensam. 

Anhöriga fick kompensera för de otillräckliga resurserna samtidigt som de var 

familjemedlemmar. Dock skulle ingen av de anhöriga behöva sitta själva med den döende 

utan stöd från personal (Wallerstedt et al., 2013). 

 

Involverad sjukvårdspersonal tog ett avstånd när deras hjälp inte var befogad och steg fram 

när hjälpen behövdes. Insatserna var olika, från ett telefonsamtal till flera besök dagligen 

(Hunstad et al., 2011). Anhöriga upplevde en samhörighet om den delade uppgiften och fick 

en nära kontakt med personalen, de var tacksamma över att främst hospice personal tog sig tid 

att förklara saker och visade ödmjukhet till både den döendes och anhörigas behov. Vissa 

anhöriga upplevde att diskussionen om den sjukas prognos och väntade död framfördes på ett 

nonchalant och okänsligt sätt. De upplevdes avlägset när personalen inte var kontaktbara 

(Totman, Pistrang, Smith, Hennessey & Martin, 2015). Upplevelsen av ett palliativt 

hemsjukvårdsteam ansågs vara positivt och anhöriga kände sig tillfreds med den hjälpen de 

fått, endast ett fåtal upplevde missnöje. De som fick hjälp från första stund hade en mer 

positiv inställning till teamet (M-Aoun, Connors, Priddis, Breen & Colyer, 2011). 

 

Anhörigas vårdansvar 

Den sjukas önskan att få dö i hemmet var anledningen till att anhöriga tog vårdansvaret och 

det sågs som en moralisk skyldighet. Det handlade också om en lojalitet till den döende som 

var i behov av hjälp (Wallerstedt et al., 2013). Drivkraften var kärlek och tillgivenhet, men 

även ett givande och tagande då den döende gav något värdefullt tillbaka (Sand, Olsson & 

Strang, 2010). Den döende erbjöds vård i en hemlik miljö som var inriktad på normalitet och 

livskvalité. Möjligheten att vara med den döende dygnet runt fanns inte hos flertalet av de 

anhöriga, dock ansåg de inte det som acceptabelt att den sjuka skulle behöva dö i ensamhet 

(Wallerstedt et al., 2013). 

 

Det var viktigt för anhöriga att uppfylla de önskningar som den sjuka hade.  En anhörig 

menade att om inte detta infriades skulle det medföra skuldkänslor livet ut som hade varit 

svårt att leva med (Weibull et al., 2008). Det fanns bara en chans att göra det rätta och 

anhöriga menade att de var ansvariga för att familjemedlemmens död skedde på rätt sätt, med 

hänsyn till religion, önskan att få dö hemma och att inte behöva vara ensam (Totman et al., 
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2015). Engagemanget kunde också ha positiva effekter i sörjandet då detta kunde bidra till att 

sorgeprocessen skulle bli lättare när de hade gjort allt de kunnat, dock medförde avsaknaden 

av tillit, upplevelser av ensamhet och maktlöshet en negativ påverkan på sorgen. Den 

palliativa vården i hemmet gav möjlighet för anhöriga att göra vad de ville och de hoppades 

att andra ville göra det samma och finna glädje i det (Weibull et al., 2008). 

 

Vid behov kom teamet fort på plats och gav anhöriga förutsättningar att minska 

sjukhusbesöken, familjen fick därmed möjlighet att bibehålla sin vardag och känna sig mer 

fria (Brännström et al., 2007). De ville fortsätta att leva ett så normalt liv som möjligt och 

undvika sjukhusmiljön så länge som möjligt. Anhöriga uttryckte den palliativa vården som en 

känsla av att göra någonting bra och som tillgodosåg den sjukas behov. De såg vikten av att få 

möjlighet att tillbringa tid med den sjuka och vården i hemmiljön upplevdes vara lättare än på 

sjukhus (Wong & Ussher, 2009). Anhöriga fick på så sätt vara nära den sjuka och 

omhändertagandet kändes naturligt och självklart (Carlander, Sahlberg-Blom, Hellström & 

Ternestedt, 2010). I samklang med detta styrker Sand et al. (2010) att anhöriga ansåg att 

ansvaret var frivilligt och naturligt, uppgiften var dock krävande men var också en 

copingstrategi. 

 

För att få kontroll över situationen som ansågs vara otrygg och kaosartad axlade anhöriga 

ansvaret över både hemmet och vården av den sjuka. Anhöriga hade i regel det fullständiga 

ansvaret över den sjukas vård och skötte samtidigt hemmet. När arbetet blev för mäktigt fanns 

ändå en känsla av delaktighet och en acceptans om att uppfylla den döendes önskan. Om 

avståndet var långt för vårdpersonalen accepterades detta av anhöriga och personalen 

kontaktades inte för mindre ärenden. Ett vanligt jobb utöver den palliativa vården gjorde det 

inte enkelt att hitta tid till att göra något ytterligare. Tillfällena var få till antalet då anhöriga 

lämnade hemmet (Munck et al., 2008). Arbete utanför hemmet oavsett omfattning medförde 

att anhöriga kunde få den fysiska- och psykiska energin till att orka med utmaningarna i 

hemmet (Carlander et al., 2010). Ett arbete utanför hemmet gav anhöriga mer energi till att 

hantera de tuffa stunderna. Detta gav också en tillfredsställelse av att inte ge upp sitt eget liv 

fullständigt. Att kunna göra gemensamma aktiviteter tillsammans utifrån den sjukas symtom 

skapade välbehag för både den döende och anhöriga (Hunstad et al., 2011). 
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Anhöriga tillfredsställdes av att kunna göra något för deras älskade och att de kunde göra mer 

än vad de trodde. De upplevde att de fick mer frihet och kunde leva som en vanlig familj när 

de tog sig an den fysiska vården och medicinska behandlingen i hemmet (Weibull et al., 

2008). Anhöriga upplevde inte skuld och deras lidande blev mindre påtagligt när de hade 

vårdansvaret. Känslor av att vara tvingade till ansvaret tillkännagavs av anhöriga. Hoppet var 

även orsaken till vårdansvaret, det var anhörigas ansvar att motverka tecken på uppgivenhet 

som hotade att drabba den döende och dem själva. Det kunde ske genom att verbalt 

uppmuntra eller att ta initiativ som motverkade vemod (Sand et al., 2010). 

 

Den medicintekniska utrustningens inverkan på vardagslivet 

Medicinteknisk utrustning i hemmet ansågs vara svårhanterligt, enligt anhöriga uppfattades 

det ändå som en säkerhet då den döende fick ett bättre mående. Att få medicin i hemmet 

minskade antalet besök av vårdpersonal och den moderna utrusningen gav möjlighet att utföra 

utomhusaktiviteter och mer rörelsefrihet (Munck, Sandegren, Fridlund & Mårtensson, 2012). 

 

Anhöriga blev upplärda att ge injektioner och fick delegerade uppgifter. Ansvaret för den 

medicintekniska utrustningen gav påföljder på anhörigas sömn. När droppet pågick under 

natten och den sjuka rörde sig i sängen fanns en oro hos anhöriga att det skulle upphöra. Detta 

medförde en orolig nattsömn. De menade att ansvaret för apparaturen låg på dem (Munck et 

al., 2008). Anhöriga var delaktiga i krävande medicinska uppgifter som innefattade subkutana 

injektioner. Alla kunde däremot administrera läkemedel mot smärta eller annat symtom, 

antingen själva eller i samråd med den sjuka. Det upplevdes slitsamt men hade ändå en positiv 

betydelse i sörjandet (Weibull et al., 2008). 

 

Anhöriga hjälpte till med mediciner nattetid, blodsockerkontroller och infusioner. Det kändes 

ibland betungande när problem uppstod och de inte visste vad som skulle göras. Kunde de 

inte sköta utrustningen fick den sjuka ingen smärtlindrig och det skapade oro och osäkerhet. 

Vätskeintag och urinmängder skulle inrapporteras till teamet, likaså effekterna av 

medicineringen. Detta medförde ett betungande ansvar, trots att ansvaret var delat med teamet 

(Borstrand et al., 2009). Anhöriga upplevde det svårt att komma ihåg när medicinen behövde 

korrigeras, medicinlistor skulle fyllas i och vården blev allt mer avancerad (Linderholm et al., 

2010). I takt med att familjemedlemmen försämrades och fick slangar och rör insatta i 

kroppen var anhöriga tvungna att lära sig att assistera vid personlig vård och sårvård 

(Dahlborg-Lyckhage et al., 2013). 
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Den medicintekniska utrustningen krävde ansvar av anhöriga, gav osäkerhet och inkräktade 

på det dagliga livet, men vårdansvaret medförde att besöken av vårdpersonal blev mindre. 

Eftersom utrustningen krävde närvaro kände anhöriga att de var en extra resurs och en 

förlängd arm för vårdpersonalen. Det fanns aldrig tid för avslappning då detta krävde nattliga 

kontroller, oro att utrustningen inte fungerade skapade också osäkerhet för anhöriga (Munck 

et al., 2012). 

 

Känslor och konsekvenser för anhöriga 

Enligt anhöriga hade vårdpersonal uttryckt att den sjuka förväntade sig att bli vårdad och att 

anhöriga skulle klara av att administrera medicinen, detta var något som den sjuka tog för 

givet (Linderholm et al., 2010). Även Wong et al. (2009) lyfte fram anhörigas förväntningar 

om vården.  

 

Samtliga anhöriga upplevde en känslomässig och fysisk stress, men endast en uttryckte avsky 

för hela situationen (Wong et al., 2009). Det fanns en önskan om att uppfylla de förväntningar 

som fanns från samhället, den sjuka familjemedlemmen och anhöriga själva (Carlander et al., 

2010). Det fanns en rädsla att inte vara kapabel till att ge den hjälp som var befogad och de 

menade att sjuksköterskorna i hemsjukvården skulle se anhörigas behov bättre (Hunstad et al., 

2011). Då vårdpersonal inte lyckats bygga upp en relation med anhöriga upplevdes 

utanförskap och hopplöshet, anhöriga kände att teamet endast var där för den sjuka. Anhöriga 

blev osäkra och sårbara när informationen var otillräcklig gällande personalens förväntningar, 

trots detta ville anhöriga inte visa sina känslor för den sjuka. Känslor av ånger, ambivalens 

och ångest uppstod när de tog vårdansvaret, men ansvaret ansågs vara obligatoriskt oavsett 

vad de hade för relation. Personalen förlitade sig på att anhöriga alltid skulle vara hemma och 

vårda, känslor av hjälplöshet uppstod när teamet inte uppfattade deras osäkerhet, brist på 

kunskap om sjukdomen och vården (Linderholm et al., 2010). 

 

Vård av en svårt sjuk familjemedlem var en livsförändrad händelse och förändrade det sociala 

vardagslivet. När anhöriga tog vårdansvaret åsidosattes dennes egna behov, det krävde att 

hemmet alltid stod öppet för personal och medicinteknisk utrusning tog över hemmet. 

Anhöriga ansåg att det inte längre kändes som ett hem, det blev istället en institution och 

känslor som ensamhet och utanförskap hörde enbart hemma i tankarna. Glädje och skratt 

skapade direkt skuldkänslor för dem och de observerade dagligen ofrivilligt sjukdomens 
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utveckling (Dahlborg-Lyckhage et al., 2013). En anhörig beskrev att den medicintekniska 

utrusningen påverkade hemmets miljö och det krävdes att hemmet ommöblerades för att 

kunna utföra vardagssysslor (Brännström et al., 2007). Anhöriga hade olika uppfattningar om 

hur delaktiga de ville vara gällande medicinteknisk utrustning och valet avgjorde antalet 

personalbesök i hemmet (Munck et al., 2012).  

 

Sjukdomen medförde att familjemedlemmen inte längre klarade av att utföra sina 

vardagssysslor. Anhöriga fick därför lära sig nya saker så som att tvätta och ta hand om 

ekonomin. Förändringen för anhöriga ansågs vara svår, trots detta kunde de ändå se det som 

lärofyllt (M-Aoun et al., 2011). Anhöriga kunde mer än vad de trodde och fick det bevisat när 

de gick över sina personliga gränser, så som att ta hand om den sjukas munhygien. På grund 

av sjukdomen fick anhöriga lära sig vardagssysslor de tidigare inte haft ansvar för (Weibull et 

al., 2008).  

 

Anhörigas vårdansvar upplevdes ofta överväldigande, krävande och utmattande. De 

konfronterades dagligen av den döendes funktionshinder. Anhöriga ansåg att de hade ansvar 

att boka möten, kontrollera att mediciner alltid fanns att tillgå samt hinna med vardagssysslor. 

De upplevde hopplöshet, de tyckte att synen på den döende var skrämmande och de hade 

svårt att acceptera sjukdomen (M-Aoun et al., 2011). Anhöriga upplevde det som komplext att 

vara åskådare till den döendes symtom och för vissa kändes det obehagligt och ohanterligt att 

hjälpa till i dessa situationer (Hunstad et al., 2011). I linje med detta beskrev Munck et al. 

(2008) att anhöriga kände oduglighet när de inte rådde på de svårbehandlade symtomen. Även 

Totman et al. (2015) beskrev att den eskalerade försämringen samt det kroppsliga och 

psykiska lidandet var svårt för anhöriga att bevittna och orsakade smärta.  

 

Anhöriga kände att de hade ett ansvar för vård som berörde påklädning och medicinteknisk 

utrustning, trots att de inte hade någon kunskap om detta. Den sjuka förlitade sig på dem och 

anhöriga ansåg att det var viktigt att ge ett intryck av säkerhet och styrka. De skiftande 

känslorna var tabubelagda då anhöriga ansåg att den sjuka inte själv valt att bli sjuk. 

Nutritionsproblem, depression, isolering och koncentration och sömnsvårigheter infann sig 

(Linderholm et al., 2010). Eftersom den döende behövde hjälp under natten var anhöriga ofta 

vakna och sov sedan dåligt efter att de assisterat den sjuka familjemedlemmen. Avsaknaden 

av vila inskränkte deras livsstil då den döende kontinuerligt existerade i deras huvud (Munck 

et al., 2008). 
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Brännström et al. (2007), M-Aoun et al. (2011) och Munck et al. (2012) styrker anhörigas 

störda nattsömn och deras upplevelse av ångest. Munck et al. (2012) tillägger att osäkerheten 

och dåligt självförtroende kring utrustningen orsakade ångest.  

 

Det var påfrestande för anhöriga att konstant vara oroliga och redo att rycka in för att bevara 

den sjukas liv. Att känna sig isolerad i sitt eget hem och vara fysiskt belastad vid exempelvis 

påklädning, matlagning, städning och handling var också ansträngande. Trots utmattning 

gjorde anhöriga ofta saker för den sjuka (Brännström et al., 2007). 

 

Anhöriga bortprioriterade deras egna behov och att vårda en sjuk familjemedlem ansågs vara 

något som borde göras trots att det kunde förstöra makarnas äktenskap. Förändringen från att 

vara en maka eller make till att vara en vårdare förändrade deras intima relation negativt. De 

förminskade deras känslor för sjukdomen för att klara av vardagen, anhöriga försökte hålla sig 

upptagna och undvek att tänka på döden. Dessa förnekelsestrategier påverkade deras minne 

negativt (M-Aoun et al., 2011). Att varje dag leva med en sjuk familjemedlem medförde att 

anhöriga kände sig levande och uppskattade därigenom sitt eget liv och sin egen hälsa 

(Carlander et al., 2010). I samband med vårdansvaret utsattes anhöriga för ohanterliga 

påfrestningar (Sand et al., 2010). 

 

Förbättringsmöjligheter och anhörigas uppfattning om palliativ vård 

För att undvika att anhöriga kände utanförskap och ensamhet ville de att familj, släkt, vänner 

och personal skulle erbjuda stöd då behovet av nära relationer fanns (Dahlborg-Lyckhage et 

al., 2013). Viktiga aspekter för att stödja anhöriga och för att bidra till en positiv upplevelse 

var kontinuitet i personalens samverkan, personalens tillgänglighet och att de lyssnade samt 

gav information till familjen (Milberg & Strang, 2007). Följdes inte löftet om 

sjukhusinläggning när hemsituationen blev ohållbar uppkom känslor av frustration hos 

anhöriga, trots detta ansåg de att palliativ hemsjukvård var positivt (Linderholm et al., 2010). 

Det fanns en önskan från anhöriga om att bli tillfrågade vad de ville och kunde bistå med för 

hjälp. De ansåg att personalen borde ha frågat vilka känslor de hade gällande att hjälpa till 

med den personliga hygienen (Weibull et al., 2008). Anhöriga upplevde det plågsamt att 

behöva tvätta och smörja in de intima delarna hos den sjuka (Dahlborg-Lyckhage et al., 2013). 
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En del anhöriga hade inte insett hur sjuk familjemedlemmen var och var därför inte 

införstådda med döendet. De uppfattade att den information som lämnats ut skriftligt borde 

tilldelats tidigare, men även följas upp av teamet (Borstrand et al., 2009). Anhöriga tyckte att 

personalens tjänster borde breddas för att kunna bidra till en mer positiv upplevelse. De ville 

att blodtransfusioner skulle ges i hemmet och att jouravdelningar skulle finnas tillgängliga 

samt att ett informativt, emotionellt och praktiskt stöd hade underlättat situationen för 

familjemedlemmar (Milberg & Strang, 2007). Det lilla kunde göra mycket som att få ett brev 

om att det fanns en frivillig organisation som endast hade vårdaren i fokus. Anhöriga uttryckte 

en önskan om att någon förstod vad de gick igenom och ett samtal kunde göra allt (Totman et 

al., 2015). 

 

Känslor av isolering framkom när anhöriga kände att de inte fick stöd. De upplevde en 

uppgivenhet när de var ensamma och var i behov av hjälp, de önskade få prata med någon ur 

personalen. Anhöriga uttryckte vikten av att ha andra människor runt omkring, som att utbyta 

erfarenheter eller bara prata med varandra. Utan denna möjlighet kunde det vara skrämmande. 

Vänner och familj fungerade som ett ömsesidigt stöd och de hade positiva erfarenheter av 

detta, vilket gav mer referenser till hjälpande nätverk. Isoleringen och arbetsbördan blev 

mindre påtaglig för anhöriga när de kunde dela beslut med människor de kände tillit till 

(Totman et al., 2015). En del anhöriga ansåg att de skulle vårda en familjemedlem igen ifall 

tillfälle gavs (Linderholm et al., 2010). Trots tuffa stunder ångrade ingen att deras 

familjemedlem fick palliativ vård i hemmet. De tyckte att det var fördelaktigt med denna typ 

av vård (Hunstad et al., 2011). 

 

 Palliativ hemsjukvård var det enda rätta då hemmiljön var en central plats för en god och fin 

död (Wong et al., 2009). Vården i hemmet tycktes vara bra för alla parter, sjukhusvistelser 

hade resulterat i känslor av svek och skuld (Hunstad et al., 2011). Anhöriga var nöjda med vad 

de åstadkommit och ansåg att hemmet var den rätta platsen att dö på (Wallerstedt et al., 2013). 

Att ha varit närvarande vid dödsögonblicket eller i slutet upplevdes som en tröst hos dem 

(Totman et al., 2015). 
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DISKUSSION 

Anhörigas vårdansvar var naturligt och frivilligt, de ville uppfylla den döendes önskan att få 

tillbringa den sista tiden i hemmet och samtidigt kunna behålla vardagen. Vårdansvaret ansågs 

vara krävande och orsakade ångest, sömnsvårigheter, isolering hos anhöriga. Det medförde 

även svårigheter i vardagslivet. Deras egna behov åsidosattes då den sjuka var i behov av 

hjälp och de fick aldrig tid för avslappning. Det delade vårdansvaret med teamet skapade 

trygghet och bidrog till säkerhet och tröst för anhöriga. Teamet fanns tillgängligt dygnet runt 

och anhöriga upplevde stort stöd. De önskade lyhördhet och information från personalen, men 

även stöd från nära relationer. Ingen anhörig ångrade vårdansvaret och hemmet ansågs vara 

den rätta platsen att dö på. Anhörigas vårdansvar hade en positiv inverkan på sorgeprocessen 

och sågs som en copingstrategi. 

 

Resultatdiskussion 

Wallerstedt et al. (2014) framlyfte att ansvarstagandet var en moralisk skyldighet för anhöriga 

och anledningen till ansvaret var att uppfylla den sjukas önskan att dö hemma med fokus på 

normalitet och livskvalité. Även Sand et al. (2010) lyfter att ansvaret var frivilligt och kändes 

naturligt, men upplevdes krävande. Drivkraften för ansvarstagandet var kärlek och 

tillgivenhet. Metha, Chan och Cohen (2014) lyfte fram att anhöriga själva hade valt att ta 

vårdansvaret och de var också ansvariga för smärtlindringen. De upplevde det jobbigt att se 

den sjuka lida och det fullständiga ansvaret resulterade i utmattning, isolering och 

begränsningar för anhöriga. Fisker och Strandmark (2007) bekräftade att den döende skulle få 

dö i hemmet med fokus på respekt, autonomi, att få upprätthålla sin identitet samt att få vara 

smärtfri. Ansvartagandet mellan makar var ett heligt löfte, den sjuka skulle få vara hemma 

under sjukdomen och om så var möjligt även dö i hemmet. Detta styrker de inledande 

reflektionerna om att anhöriga vill uppfylla den döendes önskan och vara närvarande i livets 

slutskede.  

 

Ternestedt et al. (2012) beskriver de ”6 s:n” där självbestämmanderätten ingår, den sjuka ska 

få vara delaktig i beslutsfattandet i var han eller hon vill tillbringa sin sista tid. Genomgående 

i litteraturöversiktens samtliga artiklar upplevdes vårdansvaret krävande och orsakade också 

ångest och isolering. Den medicintekniska utrustningen påverkade anhörigas sömn negativt. 

M-Aoun et al. (2011) beskrev att anhöriga bortprioriterade deras egna behov då endast 

familjemedlemmens behov var i fokus. I samband med vårdansvaret rapporterades 
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sömnproblematik hos anhöriga. De återkommande sömnproblemen var oberoende av om 

anhöriga var bosatta tillsammans med den sjuka eller inte. Det som påverkade anhörigas sömn 

var okända ljud- och ljuskällor från apparaturen och att kunna balansera sitt egna liv med 

vården. De ansåg att deras sömn var oviktig och att den kunde tas igen vid ett annat tillfälle 

(Hearson, McClement, McMillan och Harlos, 2011). För att undvika känslan av isolering hos 

anhöriga tycker uppsatsförfattarna att det är viktigt att sjuksköterskan ger tid till anhöriga för 

återhämtning då personalen finns på plats. Det kan vara något så litet som att erbjuda att 

lämna hemmet för en kort stund. Ljud- och ljuskällor från apparaturen går dock inte att undgå 

helt. Ljuset går att dämpa eller täckas över och ljudnivåerna kan sänkas men måste fortfarande 

vara på sådan nivå att varningsljuden hörs. 

 

Den patientansvariga sjuksköterskan var viktig både för patient och anhöriga då hon besökte 

familjen ofta (Borstrand et al., 2009).  Uppsatsförfattarna är överens om att det är viktigt att 

anhöriga vågar lämna över ansvaret till vårdpersonal för att kunna upprätthålla sin relation till 

den döende. Samt att vårdpersonal ser anhörigas behov av stöd i tid, innan det påverkar deras 

hälsa negativt. Anhöriga ska få kunskapen om att vårdansvaret inte ska ta över rollen som 

anhörig. De ska få möjlighet att ta tillvara på den tid som finns kvar och förbereda sig för 

döden. Ternestedt et al. (2012) påpekade i linje med detta att det är viktigt att reflektera över 

hur mycket och i vilken utsträckning anhöriga ska ta gällande vårdansvaret av den sjuka utan 

en fungerande hemsjukvård. Enligt Eriksson (2002) är människan en naturlig vårdare och vill 

vara delaktig. Dock kan detta medföra känslor av otillräcklighet och skapa ett lidande för 

anhöriga. Lidandet medför trötthet men det innebär inte att människan vill lämnas ensam. 

Litteraturöversiktens författare anser att det är viktigt att sjuksköterskan ägnar tid till att 

samtala med anhöriga om hur de upplever situationen, i syfte att minska lidandet och de 

påfrestningar som uppstår. NRPV (2012-2014) lyfter stöd till anhöriga där både ett 

emotionellt och praktiskt stöd kan ingå. De beskriver att anhöriga kan vara i behov av 

information om vilka resurser som finns att tillgå i form av olika vårdalternativ och 

samtalsstöd. För att förebygga ohälsa hos anhöriga anser uppsatsförfattarna att det är viktigt 

att vårdpersonal informerar om vilka resurser som finns att tillgå för att avlasta anhöriga. 

Samt att de informerar om lokala organisationer som syftar till att stödja dem.  

 

Det är viktigt att hemsjukvårdens sjuksköterskor i mötet med patient och anhöriga tar ansvar, 

har samarbetsförmåga och kunskap samt erfarenhet, tid och resurser (Wallerstedt et al., 2007). 

Anhöriga upplevde en trygghet när teamet hade presenterats och var involverat. De upplevde 
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en trygghet när de kände tillit till vårdpersonalen och hade möjligheten att dela ansvaret, 

anhöriga uttryckte en tacksamhet när kommunikationen var god (Borstrand et al., 2009).   

Fisker et al. (2007) styrker att samarbetet mellan vårdpersonal och anhöriga kännetecknades 

av tillit och jämliket. Dock upplevdes känslor av maktlöshet när stödet inte var tillräckligt. I 

linje med detta lyfter Metha et al. (2014) att anhöriga som ej fått stöd från personal upplevde 

utmattning och personalens otillgänglighet medförde nervositet. Litteraturöversiktens 

författare är eniga om att det krävs ett intresse och stor kompetens av sjuksköterskan för att 

arbeta inom palliativ vård, hon ska vara empatisk, lyhörd och ha förmåga att lägga stor vikt i 

det personliga mötet. Alla anses inte vara personligt lämpade för att arbeta med detta. Om det 

inte råder gott samarbete mellan personal och anhöriga kommer det förmodligen visas tydligt 

hur anhöriga ser tillbaka på den palliativa hemsjukvården. Med detta sagt tillsammans med 

det ovanstående har därmed denna litteraturöversikts syfte och frågeställning besvarats.  

 

Valet av deltagare i denna litteraturöversikt ses som en svaghet då kravet och upplevelserna av 

vårdansvaret förmodligen hade sett annorlunda ut om deltagarna hade bott under samma tak 

som den sjuka. Detta kan ses som överförbart till all typ av hemsjukvård där anhöriga har ett 

vårdansvar. Denna litteraturöversikt ökar därmed sjuksköterskors förståelse för den komplexa 

vårdsituationen och kan bidra till bättre verktyg inom palliativ vård.  

 

Uppsatsförfattarna tror att i takt med teknologins utveckling och generationsskiftet kommer 

anhöriga ta mer ansvar, sjuksköterskors hembesök kan därmed komma att minskas. Detta kan 

påverka anhörigas upplevelser negativt då känslor av otillräckligt och ensamhet blir mer 

framträdande. 

 

Oavsett år som artiklarna är publicerade och dess nationalitet har likheter setts i anhörigas 

vårdansvar. Det framkom att det var betungande men hade en betydande roll för anhörigas 

sörjande. Resultatet ses som en styrka då samtliga anhöriga har liknande upplevelser av 

palliativ hemsjukvård. Majoriteten av dessa artiklar är från Norden vilket visar att resultaten i 

denna litteraturöversikt är tillämpningsbara i ett Nordiskt kontext. Då denna litteraturöversikt 

inte enbart beskriver makars upplevelser hade det varit av intresse att göra en empirisk studie 

med makars upplevelser. 
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Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod ses en styrka och det ökar trovärdigheten då förståelsen för 

problemet blir mer synligt och personligt. Detta ökade även den egna förförståelsen för 

problemet. Dock förekom en mixad ansats i litteraturöversikten men endast det kvalitativa 

resultatet har använts från M-Aoun et al. (2011). Svagheten med metoden är att antal procent 

och hur många som upplevt palliativ vård som krävande eller inte, inte kan redovisas. 

Artiklarnas kvalité i litteraturöversikten ses som en styrka och ger därmed en högre 

kvalitetssäkring.  Beroende på om artikelförfattarna genomförde intervjuerna innan eller efter 

dödsfallet kan anhörigas sinnesstämning ha påverkat resultatet i denna litteraturöversikt, 

vilket kan ha påverkat reliabiliteten. 

 

Valet av flertalet databaser ses också som en styrka då bredden på antalet träffar ökade utifrån 

både ett omvårdnads- och psykologiskt perspektiv. För att få bättre sökord som kunde 

sammankopplas till syftet och frågeställningen användes söktermer. ”Similiar articels” i 

databasen PubMed har använts där även sökorden ”bereavement” och ”challenge” uppstod, 

dessa sökord kan ha påverkat litteraturöversiktens resultat negativt. Bibliotekets personal har 

hjälpt till för att utvidga sökningen, efter träffen valdes ”full text” att exkluderas. Detta då 

relevanta artiklar kunde utebli. I slutet av sökandet valde uppsatsförfattarna att endast söka 

artiklar från 2010 till 2015 vilket inte synliggörs i Tabell 1. Då samma artiklar återkom i olika 

databaser exkluderades dessa, vilket inte tydligt framgår i antal lästa artiklar i Tabell 1. 

Visionen var att samtliga artiklar skulle granskas av båda författarna till litteraturöversikten 

men på grund av tidsbrist granskades endast tio artiklar gemensamt. Resterande genomgick 

inte den gemensamma sekundära bedömningen. 

 

Etikdiskussion 

Objektivitet har eftersträvats i denna litteraturöversikt men på grund av språkförbristningar 

kan missförstånd ha skett. Tidsskrifterna där artiklarna är publicerade är vetenskapligt 

granskade och artiklarna är godkända av etiska kommittéer, vilket ansågs var en viktig aspekt. 
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Slutsatser 

Resultaten i denna litteraturöversikt påvisar att anledningen till anhörigas vårdansvar var 

löftet om att uppfylla deras familjemedlems önskan att dö hemma. Vårdansvaret sågs vara en 

krävande uppgift som orsakade konsekvenser på anhörigas sömn, fysiska och psykiska 

mående, vilket var genomgående i hela litteraturöversikten. Endast en anhörig uttryckte avsky 

för denna situation. Vårdpersonalen var enligt anhöriga ett bra stöd dock fanns otillräckligt 

med resurser för att skapa fullständig trygghet hos anhöriga. De uttryckte att det fanns ett ökat 

behov av stöd samt att vårdpersonal bör vara mer lyhörda till deras behov. Vården i hemmet 

ansågs vara den rätta platsen att dö på för alla delaktiga. 

 
Som profession möter sjuksköterskan dessa familjer i livets slutskede och det gör denna typ 

av vård komplex. Detta eftersom anhöriga uttryckte att de inte fått tillräckligt med stöd samt 

att vårdpersonal bör vara mer lyhörda till deras behov. Mer forskning behövs om vilka 

personliga egenskaper sjuksköterskan bör ha för att arbeta inom palliativ vård, detta kan bidra 

till att anhörigas upplevelser förbättras. 

 

Studiens kliniska betydelse för samhället samt etiska aspekter 

Utvecklingen i medicinteknisk utrustning kommer troligen leda till att fler väljer att dö i 

hemmet. Kunskaper inom teknologin ser idag olika ut och detta medför att anhöriga tar ansvar 

i olika omfattning, vilket ska respekteras. Beroende på kunskapen är anhörigas och palliativa 

teamet arbetsuppgifter i ständig rörelse. Besöken av palliativ hemsjukvård kan minskas om 

anhöriga har tillräcklig kunskap om medicinteknisk utrustning och om de är villiga att ta 

ansvar. Dock kan det medföra känslor av ensamhet och otrygghet men kan också bidra till att 

familjen känner sig mer självständiga och fria. För att förbättra anhörigas upplevelser av 

palliativ hemsjukvård är personalens relation till anhöriga en framtida klinisk och etisk fråga 

att lösa i ett föränderligt samhälle. 
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Bilaga 1 
Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet. 

  

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Borstrand, I-B. & 
Berg, L. 
 
2009 
 
Sverige 

Next of  kin's 
experiences from 
a palliative home 
nursing team. 

The purpose of  
the study is to 
elucidate the 
relatives 
experiences of  a 
palliative home-
nursing team. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer med 
följdfrågor. 

n=13 (åtta män 
och fem 
kvinnor). 

Studien visade att 
anhöriga var 
tacksamma för 
den trygghet de 
fått av 
hemsjukvårds-
teamet, men 
upplevde ändå 
känslor av 
utsatthet och 
påfrestningar. 

Hög, 
92 % 

Brännström, M., 
Ekman, I., 
Boman, K. & 
Strandberg, G. 
 
2007 
 
Sverige 

Being a close 
relative of  a 
person with 
severe, chronic 
heart failure in 
palliative 
advanced home 
care – a comfort 
but also a strain. 

The study’s aim 
is to illuminate 
meanings of  
being a close 
relative of  a 
person with 
severe, chronic 
heart failure 
(CHF) in 
palliative 
advanced home 
care (PAHC). 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
intervjumetod. 

n=4 (fyra 
kvinnor). 
 
1 deltagare 
exkluderades. 

Studien visade att 
det både var en 
tröst och en 
ansträngning att 
vara en vårdande 
släkting till en 
svårt sjuk person 
som var beroende 
av hjälp dygnet 
runt. 

Hög, 
92 % 

Carlander, I., 
Sahlberg-Blom, 
E., Hellström, I. 
& Ternestedt, B-
M. 
 
2010 
 
Sverige 

The modified self: 
Family caregivers’ 
experiences of  
caring for a dying 
family member at 
home. 

The aim was to 
explore 
situations in 
daily life that 
challenges 
caregivers’ self-
image when 
caring for a 
dying family 
member at 
home. 

Kvalitativ 
 
Intervju med 
tolkningsbeskriv
ning för att få en 
ökad förståelse 
för det kliniska 
fenomenet. 

n=10 (tre män 
och sju kvinnor). 
 
1 deltagare 
exkluderades. 
 

Studien visade tre 
kategorier; 
Utmaningar, 
begränsningar 
och ömsesidigt 
beroende. Dessa 
kännetecknade 
anhörigvårdarnas 
dagliga liv av att 
vårda en döende 
familjemedlem i 
hemmet. 

Hög, 
92 % 

Dahlborg-
Lyckhage, E. & 
Lindahl, B. 
 
2013 
 
Sverige 

Living in 
Liminality - Being 
Simultaneously 
Visible and 
Invisible: 
Caregivers' 
Narratives of  
Palliative Care. 

The study 
explores the 
meaning of  
being the 
primary 
caregiver of  a 
close one who is 
terminally ill. 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 
intervjumetod 
utvecklat för 
omvårdnadsfors
kning. 

n=6 (en man och 
fem kvinnor). 

Studien visade 
att det fanns en 
potentiell risk att 
bli övergiven när 
man var primär 
vårdare till en 
närstående som 
var obotligt sjuk. 
 

 

Hög, 
92 % 
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Hunstad, I. & 
Foelsvik- 
Svindseth, M. 
 
2011 
 
Norge 

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

This study 
explored carers’ 
views of  what 
determines the 
quality of  home 
care at the end 
of  life. 

Kvalitativ 
 
Systemteori i 
syfte att få en 
ökad förståelse. 

n= 7 (tre kvinnor 
och fyra män). 

Studien visade att 
ingen av de 
anhöriga hade 
planerat att ge 
eller ta emot vård 
i hemmet, dock 
ångrade ingen av 
dem att vården 
skedde i hemmet. 
Empati och 
bekräftelse för 
vårdrollen samt 
möjligheten till 
hjälp dygnet runt 
var viktiga 
faktorer som 
möjliggjorde en 
bra palliativ vård i 
hemmet. 

Hög, 
88 % 

Linderholm, M. 
& Friedrichsen, 
M. 
 
2010 
 
Sverige 

A Desire to Be 
Seen: Family 
Caregivers' 
Experiences of  
Their Caring Role 
in Palliative Home 
Care. 

The aim of  this 
study is to 
explore how the 
informal carers 
of  a dying 
relative in 
palliative home 
care experiences 
their caring role 
and support 
during the 
patient´s final 
illness and after 
death. 

Kvalitativ 
 
Öppna 
intervjuer 
spelades in. En 
hermeneutisk 
metod användes 
för att analysera 
resultaten. 

n=14 (fem män 
och nio kvinnor) 
 
1 deltagare 
exkluderades. 

Studien visade att 
de informella 
vårdarna kände 
sig utanför och 
upplevde en 
känsla av 
hjälplöshet när de 
inte kunde skapa 
en relation med 
de formella 
vårdarna. 

Hög, 
96 % 

M-Aoun, S., 
Lee Connors, S., 
Priddis, L., 
J Breen, L. & 
Colyer, S. 
 
2011 
 
Australien 

Motor Neurone 
Disease family 
carers' experiences 
of  caring, 
palliative care and 
bereavement: An 
exploratory 
qualitative study. 

The aim is to 
explore the 
experiences of  
MND family 
carers, both 
during their 
time as carers 
and following 
bereavement. 

Kvalitativ 
 
Frågeformulär, 
ett semis-
trukturerat 
intervjuschema 
samt ett 
mätinstrument 
för sorg. 

n=16 (tre män 
och 13 kvinnor). 

Studien visade 
fem teman; 
Anhörigas arbete, 
förändringen i 
förhållandet från 
partner till 
vårdare, anhörig-
vårdare som en 
serie av förluster, 
samarbets-
mekanismer för 
anhörigvårdare 
och stödjande. 
Samt anhörig-
vårdares 
erfarenheter av 
palliativ vård. 

Hög, 
88 % 
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Milberg, A. & 
Strang, P. 
 
2006 
 
Sverige 

What to do when 
'there is nothing 
more to do'? A 
study within a 
salutogenic 
framework of  
family members' 
experience of  
palliative home 
care staff. 

The aim of  this 
study is to 
develop a 
theoretical 
framework of  
family members' 
experience of  
palliative home 
care staff  based 
on a secondary 
analysis of  four 
previous studies. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad
e intervjuer i 
kombination 
med öppna 
frågeställningar. 
 

n=469 (193 män 
och 276 
kvinnor). 
 
  

Studien visade att 
den sekundära 
analysen 
genererade tre 
teoretiska block 
som ansågs vara 
viktiga att beakta. 
Dessa var; 
Generella 
komponenter av 
personalinsatser, 
specifika 
interaktioner med 
personalen och 
emotionella och 
existentiella 
konsekvenser av 
stödet från 
personalen. 
Blocken 
innefattade; 
Kompetens, delat 
vårdansvar samt 
säkerhet och 
osäkerhet.  

Medelhög, 
72 % 

Munck, B., 
Fridlund, B. & 
Mårtensson, J. 
 
2008 
 
Sverige 

Next-of-kin 
caregivers in 
palliative home 
care- from control 
to loss of  control. 

The aim was to 
describe 
situations 
influencing 
next-of-kin 
caregivers’ 
ability to 
manage 
palliative care in 
the home. 

Kvalitativ  
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

n=9 (fem män 
och fyra 
kvinnor). 

Studien visade två 
huvudteman; 
Upprätthålla 
kontrollen och 
förlora 
kontrollen. 
Anhöriga ville 
behålla 
kontrollen över 
sina liv genom att 
vara kontaktbara 
dygnet runt. Samt 
vara stödjande 
och ta 
huvudansvaret 
för patientens alla 
behov. Vid 
bristande 
assistans av 
personalen 
förlorade 
anhöriga 
kontrollen. 

Hög, 
84 % 
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Munck, B., 
Sandgren, A., 
Fridlund, B. & 
Mårtensson, J. 
 
2012 
 
Sverige 

Next-of-kind's 
conceptions of  
medical 
technology in 
palliative 
homecare. 

The aim is to 
decribe next-of-
kind's 
conceptions of  
medical 
technology in 
palliative 
homecare. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer som 
grundas på en 
fenomenologisk 
metod där 
verkligheten kan 
ses ur två olika 
perspektiv. 

n=15 (sex män 
och nio kvinnor). 

Studien visade att 
medicinsk-
teknisk 
utrustning i 
palliativ 
hemsjukvård 
krävde att 
anhöriga tog 
ansvar i att 
övervaka och 
bistå med 
praktisk hjälp. 
Resultatet visade 
även att anhöriga 
var rädda att 
hantera 
medicinsk-
teknisk 
utrustning på ett 
felaktigt sätt. 
Utrustningen 
inkräktade på 
deras privata sfär. 

Hög, 
92 % 

Sand, L., Olsson, 
M. & Strang, P. 
 
2010 
 
Sverige 

What are motives 
of  family 
members who 
take responsibility 
in palliative cancer 
care?  

The aim was to 
investigate this 
question, ‘Why 
do people in a 
family choose to 
take 
responsibility 
when a member 
is stricken with 
a serious 
disease? 

Kvalitativ  
 
Hermenuetisk 
metod. 

n=20 (åtta män 
och 12 kvinnor). 

Studien visade att 
kärlek, 
tillgivenhet och 
livssyn var största 
orsaken till 
ansvarstagandet. 
Ansvarstagandet 
var tvådelat och 
innebar både 
kostnader och 
förmåner. 

Medelhög, 
76 % 
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Totman, J., 
Pistrang, N., 
Smith, S., 
Hennessey, S. & 
Martin, J. 
 
2015 
 
Storbritannien 

‘You only have 
one chance to get 
it right’: A 
qualitative study 
of  relatives’ 
experiences of  
caring at home for 
a family member 
with terminal 
cancer. 

The aim is to 
explore the 
emotional 
challenges faced 
by home 
caregivers, and 
their 
experiences of  
healthcare 
professionals, 
from the 
perspective of  
existential 
psychology. 

Kvalitativ  
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

n=15 (fyra män 
och 11 kvinnor). 

Studien visade att 
deltagarnas 
upplevelser av 
vårdandet och 
hjälpen var 
varierande. 15 
teman belystes 
men kortades ner 
till fyra 
huvudteman: 
Ansvar, död, 
isolering och 
meningsfullhet. 
Enligt anhöriga 
var sjukvårds-
personalen 
hjälpsamma i de 
utmaningar som 
anhöriga stod 
inför.  

Hög, 
80 % 

Wallerstedt, B., 
Andershed, B. & 
Benzein, E. 
 
2013 
 
Sverige 

Family member´s 
caregiving 
situations in 
palliative home 
care when sitting 
service is received: 
The 
understanding of  
multiple realities. 

The aim was to 
deepen the 
understanding 
of  the variation 
of  complexity 
in family 
members´ 
caregiving 
situations, when 
the private 
home is the 
place for care, 
dying and sitting 
service. 

Kvalitativ 
 
Två intervjuer 
baserade på 
problemformule
rade frågor. I 
första intervjun 
fick deltagarna 
förklara 
situationen och i 
andra intervjun 
fick de reflektera 
över den. 

n=7 (tre män 
och tre kvinnor). 
 
I studien framgår 
det ej vem den 
sjunde deltagaren 
är. 

Studien visade att 
olika exempel 
rapporterades 
över hur de såg 
på sin roll som 
anhörigvårdare. 
Viljan att fullfölja 
sin 
familjemedlems 
önskan att dö i 
sitt hem var stark. 
Viktiga faktorer 
för att klara av 
omvårdnaden var 
bland annat 
möjligheten för 
förberedelser 
inför döden, 
kommunikation 
och planering. 

Hög, 
92 % 
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Weibull, A., 
Olsen, F. & 
Asbjoern-
Neergaard, M. 
 
2008 
 
Danmark 

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

The aim was to 
explore the 
impact of  
bereaved 
Spouses’ active 
involvement in 
medical and 
physical care on 
their experience 
of  the palliative 
course of  
disease. 

Kvalitativ  
 
Individuella 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

n= 7 (fyra män 
och tre kvinnor). 

Studien visade 
fyra huvud-
teman; Grad av 
engagemang, 
positiva och 
negativa effekter 
samt förut-
sättningar. 
Förutsättning-
arna för positiva 
resultat var 
säkerheten (back-
up tjugofyra 
timmar om 
dygnet), 
Förtroende 
(Personalens 
förtroende för 
makarnas 
förmågor), 
Dialog (Makarnas 
inflytande i 
beslutsfattande 
och att bli 
tillfrågade). 

Hög, 
88 % 

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

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

The aim of  this 
study is to 
explore the 
positive 
meanings 
constructed and 
ascribed to the 
experience of  
providing 
palliative care at 
home by 
bereaved 
informal cancer 
carers, a group 
of  individuals 
who are in a 
position to 
make sense of  
their caring 
experiences as a 
coherent whole. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad
e intervjuer där 
frågorna 
grundades på en 
intervjumall 
beroende på 
vilken typ av 
hjälp den fått av 
professionell 
vårdpersonal, 
vänner och 
familj. 

n=22 (fem män 
och 17 kvinnor). 

Studien visade att 
informella 
vårdare upplevde 
både positiva och 
givande aspekter i 
samband med 
palliativ vård av 
cancerpatienter. 
Trots de svårig-
heter och den 
förlust de upplevt 
kändes det ändå 
relevant och 
meningsfullt. 

Hög, 
88 % 

 


