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Abstrakt 

 

Titel: Palliativ hemvård - Ett anhörigperspektiv. Erfarenheter av att vårda 

närstående i palliativt skede i hemmet. 

 

Bakgrund: Fler och fler människor är i behov av palliativ vård och andelen som 

vårdas palliativt i hemmet ökar. Anhöriga tar ofta på sig rollen som vårdare trots brist 

på kunskap och erfarenhet av vad det innebär.  

 

Syfte: Att belysa anhörigas erfarenheter av att vara vårdare till närstående i palliativt 

skede i hemmet. 

 

Metod: Litteraturanalys enligt Fribergs fem steg.  

 

Resultat: Analysen visar att anhörigvårdare upplever olika känslor under vårdtiden. 

Vårdperioden beskrevs som ansträngande och påverkade anhörigas egen hälsa men 

de upplevde tacksamhet över att kunna vårda sin närstående. Anhöriga beskrev hur 

vardagen, relationer och hälsan förändrades och att stöd från anhöriga, vänner och 

vårdpersonal kunde underlätta vårdandet. Kulturella skillnader framkom också 

kunna inverka på hur vården gavs och av vem. 

 

Konklusion: Hur vårdperioden upplevs beror på vilket stöd den anhörige får i 

vårdandet. Sjuksköterskan kan här spela en viktig roll i att ge det stödet. 

 

Nyckelord: Palliativ,  anhörigvårdare, känslor,  stöd,  förändring 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Palliative homecare - Perspective of close relatives. Experiences from caring for 

a family member in a palliative stage at home. 

 

Background: More people are in need of palliative care and an increasing number of 

them are cared for in their homes. Relatives often take on the role of informal carer 

despite the lack of knowledge and experience on the matter. 

 

Purpose: The purpose of this study was to illuminate close relative’s experiences from 

being a carer for a dying family member in a palliative stage at home. 

 

Method: A literature study pursuant to Friberg’s five steps.  

 

Result: The analysis shows that informal caregivers experienced different emotions 

during the period of caring. It was described as straining and effected the informal 

caregivers health but they were grateful for being able to care for their relatives. 

Informal caregivers described how every-day-life, health and relations changed but 

support from friends, family and professional caregivers could ease the period of 

caring. Cultural differences were also noted that could effect how care was performed 

and by whom.  

 

Conclusion: How the period of care is perceived depends upon which support the 

informal caregivers receives. The nurse can play an important role in giving that 

support.  

 

Keywords: Palliative, informal caregivers, feelings, support, changes 
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1. Introduktion 

 

Denna litteraturstudie syftar till att belysa anhörigas erfarenheter av att vara vårdare 

till sina närstående i palliativt skede i hemmet. Ordet palliativ kommer från latinets 

“pallium” som betyder kappa eller mantel. Manteln kan ses som en symbol för den 

lindrande omsorgen för den döende människan (Palliativ registret, u.å.). Då allt fler 

människor i livets slut vårdas i hemmet (Stoltz, Willman & Udén, 2006) är det ett 

rimligt antagande att sjuksköterskor kan komma att utgöra en viktig roll i 

omvårdnaden. Dels genom att kunna leda samarbete mellan professioner och 

anhöriga men också genom att bland annat bidra med stöd och information till 

anhöriga och deras närstående, vilket kräver kunskap om deras erfarenheter av vård i 

hemmet.  

 

Socialstyrelsen definierar anhörig som en person som ger vård till en familjemedlem, 

partner eller nära vän och definitionen närstående avser den döende personen, som 

tar emot vård (Socialstyrelsen, 2015). 

 

2. Bakgrund 

 

Varje år dör omkring 56 miljoner människor världen över och de vanligaste 

dödsorsakerna är hjärtkärlsjukdomar, nedre luftvägsinfektioner samt KOL (World 

Health Organization [WHO], 2014). I Sverige dör ca 90 000 människor varje år 

(Socialstyrelsen, 2015), främst pga. hjärt- kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar 

(ibid.). Trots att människor dör ses en snabb ökning av den äldre befolkningen nästan 

överallt i världen, dels pga. färre födslar men också för att människan idag lever 

längre än tidigare (WHO, 2015). Som ett resultat av detta uppskattas varje år ca 40 

miljoner människor världen över vara i behov av palliativ vård (ibid.). I Sverige 

motsvarar denna siffra ca 80 % av de årliga dödsfallen och dessa personer återfinns i 

såväl kommunala boenden som i Landsting, inom både öppen och sluten vård, och i 

det egna hemmet (Svenska Palliativregistret, 2014). Svensk sjuksköterskeförening 

skriver i sin publikation Sjuksköterskans roll (2009) att mötet mellan sjuksköterskan 

och personen som vårdas utgör grunden för omvårdnaden och ska ske med respekt. 

Vidare står att det är viktigt att sjuksköterskan arbetar etiskt efter ICN:s etiska kod då 

omvårdnad har en etisk dimension och att det är viktigt att respektera människors 
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värderingar, vanor och tro. Att se till patientens bästa och uppnå informerat samtycke 

är en grund i arbetet (ibid.). När en person får vård hamnar denne i ett 

beroendeförhållande och det är då extra viktigt att vården ges utifrån ett 

helhetsperspektiv där kropp, själ och ande bildar en helhet i begreppet Människa 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Enligt Modell för omvårdnad, enligt Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

(2015) ska den sjuke få sin vård utifrån en personcentrerad värdegrund. Modellen 

förespråkar att personcentrerad vård bör vara det centrala i vården och innebär att en 

person ses som en helhet av olika dimensioner där personens egen 

kroppsuppfattning och identitet beaktas. Varje person är unik och ska ses och 

bemötas med respekt för vilja och behov (Umeå-modellen för omvårdnad, 2015). För 

att kunna respektera en persons autonomi krävs kunskaper om personens förmåga 

att uttrycka sig och ta beslut samt dennes önskningar kring vård och den sista tiden i 

livet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Personcentreringen under palliativ vård kan, som i Sverige, utgå från fyra hörnstenar 

(SOU 2001:6):  1) Lindra svåra symtom som smärta, illamående och oro 2) 

Samarbete mellan olika professioner beroende på vad personen behöver 3) 

Kontinuitet i vården, samt god kommunikation mellan sjuka, anhöriga och 

vårdpersonal 4) Stöd till anhöriga, både under sjukdomstiden och efter döden – deras 

insatser och närvaro i vården anses viktig och därav ses t ex information till anhöriga 

som viktigt men vården bör även ges med hänsyn till anhörigas önskemål 

(Socialstyrelsen, 2013). Dessa hörnstenar grundar sig i WHOs definition av palliativ 

vård, som säger att vården under palliation bör bygga på ett förhållningssätt med 

syfte att förbättra den livshotade personens och dennes anhörigas livskvalitet. Detta 

förespråkas att göras genom att förebygga och lindra lidande genom tidig upptäckt, 

bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och själsliga 

problem som kan uppkomma i samband med den närståendes tillstånd (WHO, 

2015). 

 

En kärnpunkt inom den palliativa vården är att personer själva ska få välja var de ska 

vårdas och dö och de flesta personer önskar då att vården sker i det egna hemmet 

(WHO, 2011). Resultat från studier visar att döende personer beskriver en känsla av  
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trygghet i att vårdas hemma då sjukvården upplevs närmare och tryggare och 

kontakten med vården som mer tillgänglig. De beskriver också upplevelsen av att bli 

sedda som egna personer och att de tryggt kan kommunicera sina behov, oavsett 

berört område (Melin-Johansson, Ödling, Axelsson & Danielson, 2008; Milberg, 

Wåhlberg, Jakobsson, Olsson, E-C., Olsson, M., & Friedrichsen, 2012). Detta kan 

tänkas vara tryggt då resultat från studier visar att den palliativa perioden kan 

beskrivas som en tid av upp och nergångar där personen kastas mellan hopp och 

förtvivlan (Brännström, Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Kilgour, McPherson & 

Bourbonnais, 2015). 

 

Anhörigas beslut att vårda sina närstående i hemmet kan enligt resultat från studier 

bero på olika faktorer såsom familjens förväntningar, viljan att ge tillbaka och en 

frivillighet att ta på sig detta ansvar (Dobrina, Vianello, Tenze & Palese, 2016; Kilgour 

et al., 2015; Sand, Olsson & Strang, 2010) men även bottna i egoism för att slippa 

känna skuld, skam eller ensamhet (Dobrina et al., 2016). Att bli anhörigvårdare har 

också  beskrivits som en flytande process mer än ett aktivt val (Dobrina et al., 2016; 

Holm, Henriksson, Carlander, Wengström & Öhlen, 2015) och en studies resultat 

visar även på att omvärdering av situationen under det palliativa skedet görs stegvis 

(Holm et al., 2015). Resultat från en studie visar däremot att anhöriga lättare kunde 

förbereda sig på vårdandet och ställa in sig på att bli vårdare till närstående när de 

förstod att den närstående led av en dödlig sjukdom som inte gick att bota (Janze & 

Henriksson, 2014). 

 

Studiers resultat visar att en fördel i processen att göra sig beredd på att vårda 

närstående i hemmet kan vara att anhöriga får stöd från vårdpersonal och har en god 

relation med dem. Anhöriga kunde då också uppleva att vad som förväntades av dem 

tydliggjordes (Holm et al., 2015; Janze & Henriksson, 2014; Milberg et al., 2012). 

Resultat från en studie visar att relationerna inom familjen kunde fördjupas under 

vårdperioden (Sand et al., 2010) och andra studier visar att känslor av oro och sorg 

över framtiden också kan finnas (Dobrina et al., 2016; Janze & Henriksson, 

2014). Resultatet i en studie visar att anhöriga hanterade sina egna känslor på olika 

sätt. En del uppgav att de drack, tog droger eller inte ville prata om situationen. De 

berättade också att de minimerade eller helt exkluderade besökare i hemmet (Kilgour 

et al., 2015).  
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Resultaten från ovanstående studier visar på en komplex situation där svåra känslor 

drabbar både den sjuke och dess anhöriga under en period då sjukdomen försämras. 

En studies resultat visar att anhörigas sorgeprocess börjar om vid varje 

försämringstillfälle (Holm et al., 2015) och resultat från en annan studie visar att 

anhöriga kan beskriva sig uppleva fatigue, utbrändhet och depression (Carlsson, 

2009).  Anhöriga som vårdar närstående i hemmet beskrev att de kunde uthärda 

genom att få stöd, att skapa minnen och att genom tro hitta styrka att orka fortsätta 

vårdandet (Kilgour et al., 2015). 

 

Det som anhöriga beskrev kunde få dem att ge upp vårdandet var att de kände att de 

nått bristningsgränsen, upplevd brist på hjälp, en överväldigande närvaro av 

medicinsk utrustning i hemmet, till vilken grad den närstående led och hur mycket 

hjälp hen behövde (ibid). En studies resultat visar att vården underlättades genom 

kommunikation och när strategier för hur vårdandet skulle ske skapades tillsammans 

med vårdpersonalen (Janze & Henriksson, 2014). 

 

Enligt Aaron Antonovsky (1991/2005) kan en persons hälsa förklaras med KASAM – 

känsla av sammanhang, ens tillit till de egna resurserna, sin förmåga att klara av olika 

situationer och händelser i livet. KASAM består av tre mätbara komponenter: 

begriplighet – en persons begriplighet/förståelse för en händelse vilket kan resultera 

i antingen förvirring eller förståelse. Hanterbarhet – en persons känsla av att klara av 

och hantera problem hen ställs inför, men också förmågan att ta till resurser i 

problemlösning. Resurser kan t.ex. vara de egna inre resurserna eller vänner, partner 

mm. Meningsfullhet – anses som den viktigaste komponenten, något som motiverar. 

Att se en mening i det som görs kan skapa engagemang. Känslan av mening med att 

klara av en svår situation eller händelse kan avgöra om en person kämpar eller ger 

upp. Ett högt KASAM visar på god förmåga att klara av påfrestningar i livet och 

samspelet mellan komponenterna kan skapa bättre förutsättningar för att den egna 

hälsan bibehålls eller inte försämras. KASAM påverkas om något påverkar ens 

uppfattning av vad som är viktigt t.ex. egna känslor, nära relationer och hur 

misslyckande eller döden uppfattas (Antonovsky, 1991/2005). 
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3. Problemformulering 

 

Fler och fler människor vårdas i sina hem under sin sista tid i livet (Stoltz et al., 

2006) bland annat pga. den ökade möjligheten att få avancerad medicinsk hjälp i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2013). Möten mellan vårdpersonal, den döende och 

anhöriga ställer krav på bland annat vårdpersonalens bemötande, 

kommunikationsförmåga och förhållningssätt (ibid.). Sjuksköterskan kan utgöra en 

viktig roll i det interprofessionella samarbetet och främja en god kommunikation 

samt stöd till anhöriga och deras närstående då detta är centralt i omvårdnaden. 

Anhöriga bör ses som personer i behov av omsorg och stöd under perioden av 

palliation (WHO, 2014).  Anhöriga har i studier berättat att när en god relation med 

vårdpersonal skapats har de känt sig sedda och då även bättre förberedda på 

vårdandet men också att det har stärkt dem i deras roll (Holm et al., 2015; Milberg et 

al., 2012). Det förefaller således vara av vikt att studera anhörigas erfarenheter av att 

vara vårdare åt sina närstående. Sådan kunskap kan användas till att utveckla vården 

och vårdrelationerna under palliativt skede i hemmet. 

 

3.1 Syfte 

 

Att belysa anhörigas erfarenheter av att vara vårdare till närstående i ett palliativt 

skede i hemmet. 

 

4. Metod  

 

Då syftet var att beskriva erfarenheter valde vi att göra en kvalitativ studie. Artiklar 

med kvalitativ ansats kan vara en bra metod att använda för att få en djupare 

förståelse av en persons subjektiva erfarenhet (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2010) och kvalitativa studier bidrar till att skapa en 

helhetsbild av ett fenomen från människors perspektiv och erfarenheter utifrån ett 

holistiskt betraktelsesätt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 169). Denna helhetsbild kan 

nås genom en litteraturöversikt, då den skapar en översikt av kunskapsläget inom det 

valda omvårdnadsområdet (Friberg, 2012, s. 133-144). 
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4.1 Definitioner  

 

I detta arbete används Socialstyrelsens definition (se ovan) av närstående respektive 

anhörig (Socialstyrelsen, 2015). 

 

4.2 Sökmetod 

 

Databaser som använts för artikelsökning är CINAHL, MEDLine och PubMed då de 

enligt Polit och Beck (2010, s. 116-129) är databaser som är lämpliga för 

sjuksköterskor att använda då de innehåller forskning om omvårdnad. Enbart 

sökningar från CINAHL och MEDLINE är presenterade i söktabellen (se bilaga 1). De 

artikelträffar vi fått i PubMed har antingen varit dubbelträffar eller inte stämt 

överens med vår studies syfte. Vid första sökningen gjordes en bred sökning inom 

området från år 2006 till 2016. I början av studier kan en inledande sökning göras för 

att skapa en överblick över gällande forskningsområde. Denna sökning behöver inte 

vara särskilt systematisk (Östlundh, 2012, s. 57-79).  Sökord som använts är 

palliative, relative, home, care, family, next-of-kin, experience, narrate, caregiver, 

dying, terminal, cancer i olika kombinationer. Trunkeringstecken i form av asterisk 

har använts. Detta för att olika ändelser av samma ord ska innefattas i sökningarna 

(ibid.). Även boolesk sökteknik med operatorerna AND och NOT har använts för att 

bilda söksträngar som knyter ihop flera av de sökord som valts (ibid). 

Sekundärsökningar har också genomförts vilket Östlundh (2012, s. 57-79) förklarar 

som då nya sökord identifierats genom ämnesord i funna artiklar. Avgränsningar 

görs för att generera så passande resultat som möjligt. Följande avgränsningar har 

gjorts i sökningar; “Peer reviewed”, årtal: 2006-2016, ämnesområde: omvårdnad, 

språk: engelska och ålder: vuxna (+19). 

 

4.3 Urval  

 

Övergripande inklusionskriterier för artiklar till studien var att de skulle vara av 

kvalitativ design, då syftet med denna studie var att belysa anhörigas erfarenheter. 

Vidare skulle inkluderade artiklar ha de avgränsningar vi redan nämnt. Vid urvalet 

lästes rubriken på alla de artiklar vi fick som sökträffar, förutom vid den inledande 

breda sökningen, och de artiklar som inte var inriktade mot samma syfte som vårt 
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förkastades. Abstraktet till alla artiklar som sett ut att motsvara vårt syfte lästes 

igenom för att, när syftet stämde överens med vårt, inkluderas och de artiklar som 

inte motsvarade vårt syfte exkluderades. Valda artiklar har kvalitetsgranskats enligt 

Olsson & Sörensens (2011, s. 285) granskningsprotokoll (se bilaga 2) och graderats, 

för att sedan analyseras. Graderingen finns i tre olika grader - Grad 1 = hög, 2 = 

medel, samt 3 = låg nivå, där grad 1 motsvarar 80-100 % uppfyllelse av de kriterier 

bedömningsmallen anger. Grad 2 motsvarar 70-79 % och grad 3 motsvarar 60-69 %. 

Totalt tio artiklar har valts ut till litteraturanalysen och dessa har alla medel till god 

nivå enligt gjord kvalitetsgranskning (se bilaga 3). Vi har valt att enbart ha med 

artiklar vi bedömt vara av medel till god nivå och även valt att exkludera alla artiklar 

där den närstående är yngre än 18 år. Det är rimligt att anta att erfarenheter av att 

vara anhörig och vårda närstående som är barn och unga skiljer sig åt jämfört med att 

vårda en närstående som är äldre/vuxen. Där av har enbart studier där anhöriga 

vårdat vuxna närstående inkluderats. Studier skrivna på annat språk än svenska eller 

engelska har exkluderats då författarna inte behärskar andra språk. Anhöriga i 

artiklarna var make/maka, syskon, barn eller andra med nära släktskap till den 

döende personen. Socialstyrelsen definierar även personer utan släktskap till den 

sjuke som anhörig, om personen själv upplever dem så, men sökningarna har inte 

renderat i några artiklar där personer utan släktskap förekommer som 

anhörigvårdare. 

 

4.4 Analys  

 

En manuell genomgång av artiklarnas struktur har gjorts för att se att det handlar om 

vetenskapliga studier, att de följer IMRAD-modellen såsom beskrivs av Olsson & 

Sörensen (2011, s. 69). Analysen har gjorts utifrån Fribergs fem steg för en 

litteraturanalys (2012) där analysmetoden utgått från att författarna först angripit ett 

helikopterperspektiv där abstrakten kritiskt granskats. Sedan avgränsades urvalet 

enligt angivna inklusions- och exklusionskriterier. Vidare kvalitetsgranskades valda 

artiklar, för att se att de höll tillräckligt hög kvalitet för att ingå i studien. Artiklarna 

lästes igenom flera gånger av båda författarna, var för sig, och uppfattningen om 

studiernas innehåll och dess resultat skrevs ner, diskuterades och sammanställdes 

sedan gemensamt av författarna i ett dokument. Dels för att få en god överblick av 

innehållet men även för att finna likheter och skillnader i studierna och deras 
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resultat. Alla artiklar fick från början en egen färg så att vi lätt kunde hitta vilket 

resultat som hörde till vilken artikel, för att även underlätta referering, när vi i nästa 

steg klippte ut de olika resultaten och sammanförde liknande resultat i olika 

kategorier. Genom att dela upp artikeln som helhet i mindre delar kan nya teman 

bildas (ibid). Resultatet presenteras i huvudkategorier och underkategorier. Slutligen 

formuleras vilken betydelse för omvårdnad denna studie kan ha och om vidare 

forskning kan rekommenderas i ämnet. 

 

4.5 Etik 

 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 2013) är en 

sammanställning av etiska principer som stipulerar hur forskning bör bedrivas. Där 

står det att forskning bör bedrivas etiskt och enbart av personer med lämplig 

utbildning för ändamålet. Forskaren bör ha i åtanke att det alltid finns risk för 

olägenheter vilka bör vägas emot förväntade positiva effekter som forskningen kan 

ge. Visar det sig att riskerna överväger ska forskningen avbrytas. Denna ståndpunkt 

är viktig inom forskning och alla våra valda artiklar har etiskt godkännande. Inom det 

valda området kan det tänkas att den etiska aspekten är extra viktig då personerna 

som intervjuats är i ett sårbart skede och särskild hänsyn bör visas, något som även 

flera artikelförfattare lyfter fram i sina etiska reflektioner. Författarna har arbetat 

systematiskt och metodiskt för att arbetet inte ska färgas av egna uppfattningar eller 

erfarenheter och samtal med handledare och medstudenter har förts kring uppsatsen 

som helhet och dess resultat  för att hålla en hög trovärdighet. 

 

5. Resultat 

 

Resultatet baseras på tio artiklar med kvalitativ ansats, publicerade mellan år 2006-

2016. Analysresultatet utgörs av tre huvudkategorier och tretton underkategorier som 

svarar på litteraturstudiens syfte. Artiklarna som ligger till grund för 

litteraturstudiens resultat presenteras i bilaga 3. 
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Tabell 1. Översikt av huvudkategori och underkategori. 

Huvudkategori Underkategori 

1. Anhörigas känslor under 

vårdtiden 

1.1 Känslor av isolering 

1.2 Känslor av otillräcklighet 

1.3 Att känna rädsla och oro 

1.4 Att känna tacksamhet 

2. Anhörigas upplevelser av att ge 

och få stöd 

2.1 Stöd genom att vårda 

2.2 Stöd från anhöriga och vänner 

2.3 Stöd från vårdpersonal 

2.4 Stöd genom god kommunikation 

3. Anhörigas upplevelser av att 

leva i och hantera en 

annorlunda vardag 

3.1 En förändrad relation 

3.2 Hur vardagen förändrades 

3.3 Att sätta sig själv i andra hand 

3.4 Anhörigas förändrade hälsa  

3.5 Hur anhöriga hittar mening och styrka 

 

 

5.1 Anhörigas känslor under vårdtiden 

 

5.1.1 Känslor av isolering 

 

I resultatet från flera studier framkommer känslor av isolering (Angelo & Egan, 2015; 

Brännström et al., 2007; Carlander, I., Sahlgren-Blom, E., Hellström, I., & 

Ternestedt, B-M., 2010; Cowan, 2014; Donovan & Williams, 2015; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Munck, B., Fridlund, B., & Mårtensson, J., 2008; Newbury, 2011; 

Totman, J., Pistrang, N., Smith, S., Hennessey, S., & Martin J., 2015). Anhöriga 

beskrev att de upplevde att de inte kunde lämna hemmet utan stannade hemma för 

att ta hand om sina närstående (Brännström et al., 2007; Carlander et al., 2010; 

Munck et al., 2008). Att de var oroliga att någonting skulle hända om de var 

frånvarande, vilket gjorde att de kände att de alltid behövde vara tillgängliga för den 

sjuke och därmed isolerades i hemmet (Brännström et al., 2007; Carlander et al., 

2010). Ett ömsesidigt beroende mellan närstående och anhöriga framkomockså i en 

studie vilket gjorde det svårare för den anhöriga att lämna hemmet (Carlander et al., 

2010). Även när informationen från personalen var otydlig kring vad som förväntades 

av dem som vårdare uppkom känslan av isolering (Linderholm & Friedrichsen, 
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2010). Känslan av isolering kunde förstärkas när den närstående återkom från 

sjukhusvistelse och anhöriga blev helt ensamma med närstående i hemmet (Totman 

et al., 2015). Isolering kunde mildras genom hjälp av familj, vänner och vårdpersonal 

(Cowan, 2014; Totman et al., 2015). När anhöriga inte kunde dela vårdandet med 

personal upplevdes ensamhet (Brännström et al., 2007). 

 

5.1.2 Känslor av otillräcklighet 

 
Resultatet från flera studier visade att anhöriga kände sig otillräckliga i sin roll som 

vårdare (Angelo & Egan, 2015; Brännström et al., 2007; Carlander et al., 2010; 

Cowan, 2014; Linderholm & Friedrichsen., 2010; Munck et al., 2008; Totman et al., 

2015). Anhöriga uppgav att de saknade förberedelse och kunskap för den nya rollen 

(Carlander et al., 2010; Munck et al., 2008; Linderholm & Friedrichsen., 2010) och 

beskrev att de önskade mer kunskap då de upplevde att det förväntades av både den 

närstående och personal att de skulle kunna hantera vårdarrollen (Brännström et al., 

2007; Carlander et al., 2010).  Brist på kunskap och information skapade känslor av 

otillräcklighet (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008). Dessa känslor 

kunde uppstå när arbetsbördan ökade och anhöriga beskrev då att de förlorade 

kontrollen och kände sig inkompetenta (ibid). Anhöriga beskrev vidare sin egen roll 

som central men att de saknade nödvändig kunskap, kontroll och förberedelse för sitt 

åtagande (Linderholm & Friedrichsen, 2010). En studie visar också att anhöriga 

känner sig otillräckliga när den närstående försämras och den anhörige inte kan 

hjälpa (Angelo & Egan, 2015) men känslor av otillräcklighet beskrevs också när 

vårdpersonal inte såg de anhörigas osäkerhet och oerfarenhet (ibid). 

 

5.1.3 Att känna rädsla och oro 

 

Resultat från flera studier visade att anhöriga kunde uppleva rädsla i sin roll som 

vårdare åt närstående (Brännström et al., 2007; Newbury, 2011; Wallerstedt, B., 

Andershed, B., & Benzein, E., 2014). Rädslan kunde hindra dem från att anta 

vårdarrollen (Wallerstedt et al., 2014) men kunde också bero på en oro att missa 

dödsögonblicket (Newbury, 2011). Rädsla för döden kunde komma då sjukdomen 

svängde snabbt och påminnelsen om döden ständigt var närvarande (Brännström et 

al., 2007; Wallerstedt et al., 2014). Sjukdomen upplevdes som ett hot (Brännström et 
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al., 2007) och oro fanns även över att inte orka med vårdandet och att missa symtom 

eller kontakta personal för sent (Newbury, 2011). 

 

5.1.4 Att känna tacksamhet 

 
Anhöriga beskrev i resultat från studier att de under vårdtiden kunde uppleva 

tacksamhet (Brännström et al., 2007; Donovan & Williams, 2015; Totman et al., 

2015). Tacksamheten kunde vara övergripande över att kunna vårda sin närstående 

(Brännström et al., 2007; Donovan & Williams 2015) men även tacksamhet över den 

egna hälsan (Carlander et al., 2010; Totman et al., 2015) och den anhöriges liv och 

den tid de fick tillsammans (Brännström et al., 2007). Anhöriga kunde även känna 

tacksamhet över den vård som fanns tillgänglig (Donovan & Williams, 2015) även om 

inte alla anhöriga nyttjade den så beskrev de en tacksamhet över att möjligheten 

fanns (ibid). 

 

5.2 Anhörigas upplevelser av att ge och få stöd 
 

5.2.1 Stöd genom att vårda 

 

Resultat från flera studier visade att anhöriga villigt tog på sig rollen att vårda sina 

närstående (Angelo & Egan, 2015; Brännström et al., 2007; Carlander et al., 2010; 

Cowan, 2014; Donovan & Williams, 2015; Newbury, 2011; Munck et al., 2008; 

Totman et al., 2015; Wallerstedt et al., 2014). En studie visar att anhöriga ville ge stöd 

till sina närstående genom att de inte skulle behöva bo på ett vårdhem (Angelo & 

Egan, 2015; Cowan, 2014). I flera studiers resultat framkom att anhöriga tog på sig 

vårdarrollen då de ansåg att vårdandet var självklart men att det var krävande och 

komplext, både fysiskt och psykiskt (Brännström et al., 2007; Carlander et al., 2010; 

Munck et al., 2008; Newbury, 2011). Anhöriga tog på sig den stödjande vårdarrollen 

då de ville ge tillbaka till sin närstående och därför möjliggjorde vård i hemmet 

(Totman et al., 2015). Beslutet att bli anhörigvårdare togs också eftersom den 

närståendes önskan var att vårdas hemma (Carlander et al., 2010; Cowan, 2014; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Newbury 2011; Totman et al., 

2015; Wallerstedt et al., 2014). Resultatet av två studier visar på kulturella skillnader 

där anhöriga beskrev att de inom kulturen ansågs förväntat och självklart att vården 

och stödet av den närstående skulle ske i hemmet (Cowan, 2014; Donovan & 
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Williams, 2015). Anhöriga kunde uppleva en moralisk plikt att vårda (Donovan & 

Williams, 2015; Linderholm & Friedrichsen, 2010) och kunde uppge att de var bäst 

lämpade att ge vård till sin närstående då det inom kulturen gavs en blandning 

mellan västerländsk medicin och traditionell österländsk medicin (Donovan & 

Williams, 2015). 

 

5.2.2 Stöd från anhöriga och vänner 

 

Resultat från flera studier visade att anhöriga fick kraft till vårdandet genom stöd 

från andra anhöriga och vänner (Cowan, 2014; Donovan & Williams, 2015; Newbury, 

2011; Totman et al., 2015; Wallerstedt et al., 2014). En studies resultat visade att 

stödet från familj och vänner var nödvändigt för att orka med (Cowan, 2014; 

Newbury, 2011; Wallerstedt et al., 2014). Stödet kunde vara att turas om att vårda 

den närstående (Newbury, 2011; Wallerstedt et al., 2014) och anhöriga beskrev att 

släkt och vänner kunde hjälpa till med bokade läkarmöten då de behövde hjälp med 

språket (Donovan & Williams, 2015). Anhöriga fick stöd genom att ge stöd till andra 

(Wallerstedt et al., 2014). Detta upplevdes som mer viktigt om den anhörige inte 

vågat ta på sig rollen som anhörigvårdare utan deltog i vården genom att ge stöd till 

andra anhörigvårdare inom familjen (ibid). Anhöriga beskrev att vänner och andra 

anhöriga kunde ge stöd genom att dela bördan och beslut med dem (Totman et al., 

2015). 

 

5.2.3 Stöd från vårdpersonal 

 

Resultat från flera studier visade att anhöriga upplevde ett behov av stöd från 

vårdpersonal (Angelo & Egan, 2015; Brännström et al., 2007; Cowan, 2014; Donovan 

& Williams, 2015; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Newbury, 2011; Totman et al., 

2015; Wallerstedt et al., 2014) och flera beskrev att det hade varit omöjligt att vårda 

den närstående hemma utan stöd från vårdpersonal (Brännström et al., 2007). Stödet 

kunde vara i form av att ha en god relation till vårdpersonalen och en tydlig 

ansvarsfördelning (Totman et al., 2015). Hur vården och vårdandet upplevdes 

berodde på vilket stöd som fanns tillgängligt och viljan att ta emot detta (Donovan & 

Williams, 2015). En studie visar kulturella skillnader där anhöriga, trots att behovet 

av stöd uttrycktes, valdes bort för att skydda privatlivet eller för att anhöriga ansåg 
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sig vara tvungna att vara närvarande hemma för att agera tolk då personal inte kunde 

språket (Donovan & Williams, 2015). Stödet kunde också ges i form av avlastning då 

personal kunde avlösa den anhörige så denne kunde gå iväg (Brännström et al, 2007; 

Wallerstedt et al., 2014). Anhöriga beskrev att avlastning också innebar trygghet och 

tid för återhämtning (Wallerstedt et al., 2014). Stödet från personal beskrevs som 

tryggt och skapade utrymme att tillbringa mer tid med den närstående och reflektera 

över sin roll som vårdare (Totman et al., 2015). Anhöriga beskrev att erkännande från 

vårdpersonalen var viktig då de upplevde att det var ett bevis på att det gjort ett bra 

jobb (Newbury, 2011). Resultat från två studier visade att anhöriga önskade bli sedda 

av vårdpersonal (Brännström et al., 2007; Linderholm & Friedrichsen., 2010). Då 

kommunikationen inte fungerade upplevde anhöriga frustration och att de blivit 

svikna av personalen (Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

 

5.2.4 Stöd genom god kommunikation 

 

Vikten av god kommunikation framkom i resultat från flera studier (Brännström et 

al., 2007;  Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Newbury, 2011; 

Wallerstedt et al., 2014; Totman et al., 2015). Tydlig planering skapade trygghet och 

en god vårdrelation gav stöd till anhöriga (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  Att 

tydlig kommunikation också efterfrågades visar resultat av flera studier (Cowan, 

2014; Totman et al., 2015). Anhöriga beskrev att de inte visste vilket stöd som fanns 

tillgängligt (Cowan, 2014). En studie visar att anhöriga efterfrågade vägledning från 

personal (Newbury, 2011). Anhöriga beskrev också i en studie att byråkratin 

försvårade vårdandet (Angelo & Egan, 2015). Två studiers resultat visar att anhöriga 

upplevde att de tappade kontrollen då stöd och kommunikation inte fungerade 

(Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008). De anhöriga beskrev att när 

kommunikation om döden varit öppen mellan vårdpersonal och familj underlättade 

det planeringen och dödsögonblicket upplevdes som mer värdigt och lugnt än om 

kommunikationen saknades (Wallerstedt et al., 2014). Vårdupplevelsen upplevdes 

lättare om en god kommunikation och en god relation till personal fanns 

(Brännström et al., 2007; Totman et al., 2015). En studie visar att anhöriga var 

ambivalenta kring information om döden då det var ett bevis på att döden skulle 

komma men de uppskattade den information de fick (Newbury,2011). 
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5.3 Anhörigas upplevelser av att leva i och hantera en annorlunda vardag 
 
5.3.1 En förändrad relation 

 
Flera studiers resultat visade att relationer förändrades i och med att den anhörige 

blev vårdare till sin närstående (Angelo & Egan, 2015; Brännström et al., 2007; 

Carlander et al., 2010; Donovan & Williams, 2015 ; Linderholm & Friedrichsen, 2010, 

Newbury, 2011; Totman et al, 2015) och mindre ork och mer spänningar beskrevs 

(Angelo & Egan, 2015). Nya gränser för intimitet och vad man pratade om uppstod i 

relationen (Carlander et al., 2010; Linderholm & Friedrichsen, 2010) men anhöriga 

uppgav också att vårdtiden kunde fördjupa relationen (Newbury, 2011; Totman et al., 

2015). Det kunde uttryckas genom att den anhörige önskade mer tid ensam med den 

närstående (Newbury, 2011). Två studiers resultat visar också på kulturella skillnader 

där vårdandet ansågs vara en familjeangelägenhet (Cowan, 2014; Donovan & 

Williams, 2015). I en studie framkom också skillnader i könstillhörighet om vem som 

förväntades vårda den närstående och hur vården bör vara (Donovan & Williams, 

2015). Relationer kunde här förändras då kvinnor var de som förväntades vara 

vårdare och männen skulle försörja familjen och det var då inte alltid den närmast 

anhörige som åtog sig vårdarrollen. En svärdotter kunde t.ex. vara vårdare istället för 

sonen (ibid). Anhöriga beskrev att de ville finnas nära den närstående ända till döden 

(Carlander et al., 2010; Newbury, 2011) och beskrev att dödsögonblicket var 

nödvändigt för att få ett avslut (Newbury, 2011; Totman et al., 2015). Tre studier 

visade att anhöriga upplevde det svårt att prata om döden (Brännström et al., 2007; 

Donovan & Williams, 2015; Totman et al., 2015). När döden var riktigt nära uppgav 

anhöriga att det var skönt att vara tillsammans men att samtal om döden kunde störa 

kommunikationen (Carlander et al., 2010). Anhöriga upplevde det som svårt att se 

den närstående gå från självständig till osjälvständig (Linderholm & Friedrichsen, 

2010). 

 

5.3.2 Hur vardagen förändrades 

  

Resultat från flera studier visade att anhöriga upplevde att vardagen förändrades 

(Angelo & Egan, 2015; Brännström et al., 2007; Donovan & Williams, 2015; 

Newbury, 2011) och i två studiers resultat beskrevs att ekonomin påverkades negativt 

(Donovan & Williams, 2015; Totman et al., 2015). Resultat visar även att hemmet 
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förändrades av medicinsk utrustning och att anhöriga försökte behålla det normala 

(Brännström et al., 2007; Newbury, 2011) vilket kunde innebära att de försökte dölja 

medicinsk utrustning eller behålla rutiner (Brännström et al., 2007). Anhöriga 

beskriver i två studier att medicinhanteringen upplevdes som tidskrävande och 

skapade oro (Angelo & Egan, 2015; Newbury, 2015). Resultatet från två studier visar 

att anhöriga upplevde att de ibland skötte personalens arbete och spenderade stor tid 

i telefonen eller med pappersarbete som gjorde att de själva utförde göromål de ville 

ha hjälp med (Angelo & Egan., 2014; Totman et al.,2015). Resultat från tre studier 

visar också att anhöriga upplevde att sjukdomens snabba svängningar gjorde att de 

alltid behövde vara beredd på den närståendes död (Brännström et al., 2007; Totman 

et al., 2015; Wallerstedt et al., 2014). En studie visar att anhöriga även började 

planera för hur  livet skulle bli efter att den närstående gått bort (Angelo & Egan, 

2015). I en studie beskriver anhöriga att den närståendes autonomi och önskningar 

prioriterades över den anhöriges och att den närståendes hälsa styrde hur det dagliga 

livet blev (Carlander et al., 2010). 

 

5.3.3 Att sätta sig själv i andra hand 

 

Flera studiers resultat visade att anhöriga satte sig själva i andra hand (Brännström et 

al., 2007; Carlander et al., 2010; Cowan, 2014; Donovan & Williams, 2015; 

Linderholm & Friedrichsen, 2010; Munck et al., 2008; Newbury, 2011) och de kunde 

beskriva upplevelsen av att de alltid behövde vara tillgängliga då sjukdomen snabbt 

kunde försämras (Brännström, 2007; Munck et al., 2008). Resultat från två studier 

visar att anhöriga höll skenet uppe och satte de egna känslorna åt sidan (Linderholm 

& Friedrichsen, 2010; Wallerstedt et al., 2014). Resultatet från en studie visar att 

anhöriga anpassade sin sömn till den närståendes och att tiden för egna intressen 

minskade och utmattningen ökade men att tiden med den närstående 

uppskattades(Brännström et al., 2007). 

 

5.3.4 Anhörigas förändrade hälsa  

 

Anhöriga beskrev i flera studier olika hälsoproblem som uppkom under och efter 

vårdandet (Angelo & Egan, 2015; Cowan, 2014; Carlander et al., 2010; Munck et al., 

2008; Totman et al., 2015; Wallerstedt et al., 2014). Anhöriga beskrev att ansvaret 



16 

 

ökade men att de saknade bristande kunskap vilket ledde till ökad utmattning 

(Angelo & Egan., 2014; Brännström et al., 2007; Munck et al., 2008; Totman et al., 

2015). Känslomässig stress, aptitlöshet och utmattning framkom som negativa 

konsekvenser av vårdandet (Cowan, 2014; Munck et al., 2008; Wallerstedt et al., 

2014). Resultat från en studie visar att anhöriga drabbades av hälsoproblem som 

sömn-, mat- och koncentrationssvårigheter, depression och utmattning efter den 

närståendes död (Cowan, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Resultat från en 

studie visar att anhöriga ibland upplevde att de inte kände igen sig själva under 

vårdtiden (Carlander et al., 2015) men anhöriga kunde efter vårdtidens slut beskriva 

att de kände en stolthet över att ha orkat (Linderholm & Friedrichsen, 2010).  

 

5.3.5 Hur anhöriga hittar mening och styrka 

 

För att hantera den nya vardagen hade anhöriga olika strategier och bl.a. den 

religiösa tron (Angelo & Egan, 2015; Cowan, 2014; Donovan & Williams, 2015), att 

umgås med vänner, trädgårdsarbete och promenader (Angelo & Egan, 2015) beskrevs 

ge själslig styrka. Ett annat sätt att hantera förändringarna kunde vara att fantisera 

om att supa sig full eller om att döda den närstående (Carlander et al., 2010) men 

även att blockera känslor (Totman et al., 2015). Andra uppgav att de behövde känna 

att de hade en viss kontroll i det kaotiska och tog på sig ansvaret för både hushåll och 

vård (Munck et al., 2008). För att få styrka och behöll en del  jobb eller ringde vänner 

(Carlander et al.,2010).  

 

6. Diskussion 

 

6.1 Sammanfattning av resultat 
 

Resultatet av analysen visar att anhöriga upplevde vårdperioden som känslofull och 

att den utgjordes av både positiva och negativa känslor. Vikten av att få stöd från 

anhöriga, vänner, vårdpersonal och att själva få ge stöd under vårdtiden framkom 

också. Kommunikationen kunde utgöra ett bra stöd när den var tydlig och när en god 

relation skapats med vårdpersonal men om kommunikationen var dålig bidrog den 

till att vårdandet kändes tyngre. Anhöriga beskrev också att vardagen och 

relationerna förändrades. De berättade att den närstående sattes i första hand och att 
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de själva anpassade livet efter den närstående. Detta kunde bidra till att deras egen 

hälsa försämrades till följd av sömnbrist och utmattning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Anhörigas känslor under vårdtiden 

 

Resultatets första kategori handlar om känslor. I resultat från en studie av Carlander, 

Ternestedt, Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg (2011) beskriver anhöriga att de 

kunde uppleva känslor av rädsla inför den kommande döden och att anhörigrollen 

var ett ensamt uppdrag. Vidare beskriver anhöriga att de känner sig avskärmade från 

sitt liv. Liknande upplevelser har författarna till litteraturstudien sett i resultatet som 

visar att anhöriga under vårdtiden upplever känslor av isolering och rädsla. 

Upplevelser av isolering har även visat sig i en annan studie där anhöriga beskriver 

att de upplever känslor av isolering när det stod ensamma med ansvaret över vården 

av den närstående (Milberg & Strang, 2007). 

I vår litteraturstudie framkom  att anhöriga som vårdar närstående upplever olika 

känslor som beskrivs både som positiva och negativa. Vårdperioden beskrivs som 

komplex och utmattande men anhöriga beskriver att vårdandet också kan ge glädje i 

form av tacksamhet över stöd och över den tid man får tillsammans. Blindheim, 

Thorsnes, Brataas & Dahl (2012) beskriver i sitt resultat att anhöriga berättar att det 

är svårt att planera livet då det upplever att de alltid ska vara tillgängliga för den 

närstående och att vårdtiden var ansträngande men att de även upplevde att 

relationen till den närstående fördjupades. Resultatet visar att när sjukdomen 

försämrades kunde anhöriga uppleva rädsla, både inför plötsliga 

sjukdomsförändringar men även för döden.  Lundberg, Olsson & Fürst (2013) 

beskriver en deltagares känslor med ett citat;  

 

”…  I was frightened, I sort of understood” Oh well, he’s not getting any 

nourishment, he’s not getting any water. Are you just going to lie there and die like 

that? (Daughter)” (s. 284). 

 

Resultat från en studie visar att anhöriga upplever sig oförberedda på sin roll, som de 

beskriver som fysiskt och psykiskt krävande. Anhöriga beskrev här en ångest och oro 
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över allt ansvar vårdandet innebar (Bee, Barnes & Luker, 2008). Denna oro kunde 

lindras genom stöd från personal (ibid) Detta anser författarna styrker fynden i vårt 

resultat att anhöriga upplever olika känslor under vårdtiden. 

  

6.2.2 Anhörigas upplevelser av att ge och få stöd 

 

Resultatets andra kategori anser författarna kan knytas till Antonovskys (1991/2005) 

teori om KASAM. Att personer som har en förståelse för vad som sker i sitt liv, 

möjlighet att hantera de svårigheter denne ställs inför och känna att livet och dess 

innehåll är meningsfullt har större möjligheter att klara av även svåra situationer. Det 

författarna här kan se är att det stöd som anhöriga i studiens resultat önskar kan 

knytas till en ökad förståelse för sin situation. Stödet kan här utgöras av en god 

kommunikation eller att dela på ansvarsbördan med vänner, anhöriga och 

vårdpersonal. Detta tror författarna kan ge anhöriga en ökad möjlighet att orka med 

vårdtiden, känna sig delaktiga och uppleva en meningsfull vardag. Det som framkom 

i studiens resultat var att anhöriga upplevde vårdperioden som mindre stressande 

när det fanns tydlig kommunikation om vad som kunde förväntas, både i sin roll men 

även kring sjukdomen. Antonovskys (1991/2005) teori om att förståelse ger ökade 

möjligheter att hantera den situation de befinner sig i kan här användas för att 

förklara de anhörigas upplevelser av att ge och få stöd.  

 

I vår studies resultat har det framkommit att anhöriga upplever att om de får stöd 

från anhöriga, vänner och vårdpersonal upplever de att vårdperioden blir mindre 

tung. Detta har även framkommit i en studie av Milberg & Strang (2007)  som 

beskriver att anhöriga fick hjälp att hantera sin situation genom information och 

känslomässigt samt praktiskt stöd. De skriver vidare att anhöriga önskar delat ansvar 

med personalen för att känna sig trygga i sin roll som vårdare (ibid). Resultat från en 

studie av Blindheim et al. (2012) visar att avlösning kan ge anhöriga extra ork för 

vårdandet och en studie av Shanmugasundaram (2015) har också beskrivit vikten av 

att få stöd från vänner och vårdpersonal och att brist på stöd gör att anhöriga 

upplever stress och att de inte blir sedda. Detta har även visat sig i vår studies 

resultat. Vikten av god kommunikation framkom också i vårt resultat men också att 

språkbarriärer kan påverka kommunikationen negativt, vilket även Nielsen, Angus, 

Howell, Husain & Gastaldo (2015) funnit i resultat från sin studie. Där framkom även 
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språkbarriärer inom språket där den bästa vården inte nödvändigtvis gavs av en 

personal som kunde språket, då även dialekter påverkade förståelsen. Detta anser 

författarna vara en intressant observation, då personer mer och mer flyttar eller flyr 

runt om i världen och kan komma att behöva vård inom annat land än 

ursprungslandet. Språket kan tänkas vara en viktig del i hur man kan uttrycka sina 

behov och få stöd genom skriftlig eller muntlig information.  

 

6.2.3 Anhörigas upplevelser av att leva i och hantera en annorlunda vardag 

 

Resultatets tredje kategori anser vi kan knytas till Meleis’ transitionsteori. Meleis 

beskriver att människor genomgår transitioner, övergångar, vid större förändringar i 

livet. Detta, menar Meleis, är en övergång från en relativt stabil fas till en skakigare 

period för att personen senare ska landa i sin nya livssituation som också uppfattas 

som relativt stabil (Meleis, 2010). Det författarna till denna litteraturstudie ser är att 

anhöriga genomgår transitioner då de blir vårdare till närstående och på så sätt får en 

ny roll. I resultatet beskriver också anhöriga att vardagen och relationer förändras i 

och med att den närstående blir sjuk och den anhörige sätter sina behov åt sidan. 

Detta skapar även en påverkan på den anhörigas egen hälsa vilket författarna menar 

kan bero på denna transition, då Meleis, Sawyer & Im (2000) beskriver att 

människans hälsa, välmående och förmåga att ta hand om sig själv påverkas under 

transitioner. Här anser författarna att sjuksköterskan kan spela en viktig roll i att 

stödja den anhörige i sin nya livssituation. I resultatet av en studie beskriver 

Carlander et al. (2011) att anhöriga upplever sin vardag på detta sätt:  

 

“Time had changed character. The future had become unplannable, the present 

never ending, and the past was seen in a different light” (s. 687).  

 

Detta tolkar författarna som att anhörigas vardag förändras vilket styrker vårt 

resultat att anhöriga upplever och hanterar en annorlunda vardag. Penrod, Hupcey, 

Shipley, Loeb & Baney’s (2012) resultat visar att anhöriga under vårdtiden genomgår 

transitioner och att de under och efter dessa perioder försöker hitta och hantera en ny 

vardag. De beskriver detta som att sjukdomens försämring gjorde att det normala 

hela tiden förändrades och att anhöriga fick trygghet genom att hitta ett nytt normalt 

(ibid).  
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I resultatet framkom även kulturella skillnader och inom dessa kunde könsskillnader 

ses, vilket kan påverka vem som ger vården. Det beskrivs även ekonomiska aspekter 

som kan påverka vårdandet och möjligheterna att ge vård. Dessa faktorer beskrivs 

även i resultatet av en studie av Shanmugasundaram (2015) som studerat ouppfyllda 

behov hos Indiska anhörigvårdare i Australien. I resultatet framkommer, precis som i 

vårt resultat, att det är kvinnorna som förväntas vårda men när det inte fanns 

kvinnliga anhöriga som kunde uppfylla den rollen föll denna roll på männen. Detta 

beskrevs som en extra belastning då de förväntades utföra omvårdnadsåtgärder de 

aldrig hade gjort tidigare (ibid). Här ser författarna behovet av att förstå kulturella 

skillnader. Även då det inom kulturen kan skilja sig åt bör sjuksköterskan, vid 

omvårdnad av personer från andra länder, ha i åtanke att språket kan göra att 

informationen brister och kulturen kan påverka hur palliativ vård ges sett till bl.a 

könstillhörighet. 

 

Det författarna kan se är att anhöriga i sin roll, har ett behov av återhämtning då de 

beskriver att deras egen hälsa påverkas och bl.a. gav upphov till utmattning, 

sömnbesvär och koncentrationssvårigheter. Sjuksköterskan kan här utgöra en viktig 

roll i att uppmuntra den anhörige att ägna sig åt friskvård och se sin egen hälsa som 

viktig, dels för att orka med vårdperioden men främst för att minska risken för egna 

hälsoproblem. Sjuksköterskan bör även ha god kännedom om hur anhöriga mår 

under tiden av palliativ vård och hur dennes vardag förändras för att i enlighet med 

Institutionen för omvårdnad (2015) även se anhöriga som en del av 

personcentreringen som behöver stöd för att motverka ohälsa. Vårdandets inverkan 

på hälsan framkommer även i resultatet av en studie som beskriver att anhöriga 

sätter sig själva i andra hand vilket har negativ inverkan på anhörigas egen hälsa 

(Angelo, Egan &Reid, 2013). 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativ metod ses som en styrka då syftet var att beskriva erfarenheter 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2010). Vidare valdes 

en tidsbegränsning från år 2006-2016 för att beskriva det aktuella kunskapsläget 

men också för att begränsa antalet träffar. Andra språk än svenska och engelska 

valdes bort då författarna till litteraturstudien har bristfällig kunskap i andra språk. 
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Alla valda artiklar har kvalitativ ansats men skiljer sig åt i vilken typ av analysmetod 

man använt vilket kan ha påverkat resultatet i artikeln men då litteraturstudiens 

författare inte till fullo är insatta i de olika analysmetoderna kan detta inte granskas 

närmare. De valda artiklarna har kvalitetsgranskats och funnits vara av god eller 

medel kvalitet, men då författarna inte har erfarenhet av att kvalitetsgranska studier 

kan det ha påverkat studiernas kvalitetsbedömning. Alla studier har etiskt 

godkännande och flera har också ett etiskt resonemang vilket är en styrka för studien. 

Artiklar har hämtats från olika delar av världen. Länder förekommande i studien är 

Sverige, England, Kanada samt Nya Zealand och att denna studie saknar studier från 

Asien, Afrika, Sydamerika samt Östeuropa kan ses som en svaghet. Enligt WHO 

(2015) beräknas 80 % av alla som dör vara i behov av palliativ vård men endast 14 % 

av dessa beräknas erhålla det. Detta beroende på att palliativ vård till största del ges i 

västvärlden, på det sätt som WHO (ibid.) definierar den. Det kan då vara rimligt att 

anta att också största delen av forskning kring palliativ vård sker i västvärlden. 

Studiens resultat har visat på både likheter och skillnader i palliativ vård och 

erfarenheter av vårdandet av närstående vilket vi upplever som viktigt att lyfta fram, 

särskilt i en värld där människor flyttar mer och invandringen ökar från länder med 

olika kultur. Den palliativa vården, som den beskrivs i WHO (2015) finns inte i stora 

delar av världen och det är rimligt att anta att människor från olika kulturer 

efterfrågar olika utformningar av vård i livets slut. Då engelska inte är vårt 

modersmål kan nyansskillnader i texten göra att den läses och därmed tolkas på 

annat sätt än författarna till de valda artiklarna avsett vilket kan resultera i en annan 

uppfattning av resultatet som helhet. Detta påverkar då även resultatet.  

 

6.4 Forskningsetisk diskussion 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen är det viktigt att forskning som bedrivs baseras på 

god forskningsetik. Detta innebär att forskningen är godkänd av etisk kommitté eller 

har en etisk diskussion där man vägt nackdelar med studien mot det goda den kan 

tillföra. Alla valda studier i vår litteraturstudie har etiskt godkännande.  Deltagandet 

har varit frivilligt och deltagarna har informerats om att de frivilligt kan avsluta sitt 

deltagande utan att frågas varför. Uppgifterna uppfattas ha hanterats konfidentiellt 

då det inte går att utläsa specifika detaljer som skulle kunna avslöja deltagarnas 

identitet. I en studie har dock en deltagare varit 16 år gammal vilket juridiskt sett är 
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ett barn och det framgår inte om författarna till studien har vidtagit några specifika 

åtgärder för att minska risken för obehag för den personen under tiden studien 

genomfördes.  

Då författarna tidigare arbetat inom vården och mött både döende personer och 

deras anhöriga har vi också en förförståelse som kan göra att vi läser in andra 

betydelser i texten än vad som står och tolkningen kan då bli en annan än vad 

forskarnas intention varit. För att minska risken att förförståelsen ska påverka 

resultatet har artiklarna diskuterats öppet och båda författarna har enskilt tolkat 

artiklarnas resultat, innan gemensam sammanställning, vilket minskar risken för att 

förförståelsen ska ha inverkat på analysresultatet. Dock har människor alltid en 

förförståelse som kan inverka på resultatet (Lindseth & Norberg, 2004). 

 

7. Slutsatser 

 

Då fler personer i världen blir äldre och är i behov av palliativ vård är det ett rimligt 

antagande att fler personer får vård i hemmet. Då studiens resultat visar att anhöriga 

upplever vårdperioden som utmattande och komplex upplever författarna att 

ytterligare förståelse för anhörigas behov av stöd och kommunikation 

uppmärksammas. Studien visar att anhöriga upplever både positiva och betungande 

känslor under vårdtiden. Stöd är något som även framkommer och detta kan fås 

genom att ta hjälp av vänner och anhöriga men även att bli sedd och bekräftad av 

vårdpersonal och att kunna skapa en god relation till dem. Detta kunde stärka 

anhöriga i sin roll och hjälpa dem att orka med. Kommunikation framträdde också 

som viktigt då otydlig eller bristande information ökade känslor av osäkerhet och 

otillräcklighet. Anhöriga upplevde också att livet förändrades och med det 

förändrades relationer och hälsa. Sjuksköterskan kan här spela en viktig roll i att se 

även den anhörige som en viktig del i vården kring den sjuke och bekräfta denne. Att 

ge stöd genom att prata och ge information på ett förståeligt och tydligt sätt vilket kan 

bidra till att den anhörige känner sig tryggare i vårdandet.  Sjuksköterskan kan även 

uppmuntra den anhörige att ägna tid även åt intressen utanför hemmet vilket kan 

verka stärkande både på ett fysiskt och psykiskt plan. Detta kan bidra att den 

anhörige upplever vårdperioden som mindre betungande. 
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8. Betydelse för omvårdnad 

 

Då den äldre befolkningen ökar anser författarna att det behövs mer forskning inom 

området då fler personer kan komma att behöva palliativ vård i hemmet. Människor i 

alla åldrar reser, flyttar eller flyr över världen och kulturella skillnader kan påverka 

vilken omvårdnad som önskas och detta bör beaktas. Det är då viktigt att 

sjuksköterskan är väl införstådd med att olika komponenter kan inverka positivt men 

även negativt för anhöriga som tar hand om sina närstående i hemmet. Detta för att 

kunna underlätta situationen för den anhörige. Trots att många studier genomförts 

rörande anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet framkommer liknande 

resultat; anhöriga efterlyser mer stöd och bättre information och att bli sedda för sin 

egen skull i en vardag som är i ständig förändring. Detta kan tolkas som att ingen 

förändring skett i hur vårdpersonal hanterar och bemöter anhöriga. Trots att mycket 

forskning redan genomförts ser författarna att det finns behov av fortsatt forskning 

kring hur anhöriga stöttas på bästa sätt. Att ge dem verktyg för att skapa trygghet i 

sitt vårdande, bra kommunikation och uppmuntra dem till att ta tid för återhämtning 

är en personlig vinst likväl som en samhällsvinst då det minskar mänskligt lidande 

och kostnaden för sjukskrivningar på lång tid. 
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träffar 

Lästa 

abstrakt 
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artiklar 
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2016-04-

08 

CINAHL with 

fulltext  

Palliative home 

care 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 2173    

2016-04-

08 

CINAHL with 

fulltext  

MEDLine 

Palliative home 

care 

 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 

Peer Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

897    

2016-04-

08 

CINAHL with 

fulltext  

MEDLine - 

MeSH 2016 

Palliative home 

care 

NOT Hospital 

NOT Nursing 

Homes 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 

Peer Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

Age: All adult 

Language: English 
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- Linderholm & Friedrichsen 
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08 

CINAHL with 

fulltext 

MEDLine - 

MeSH 2016 

Palliative home 

care 

AND relative* 

AND experience 

 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 

Peer Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

Age: All adult 

Language: English 

16 3 2 - Cowan (2014) 
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08 

CINAHL with 

fulltext 

“palliative home 

care” 

AND family* 

AND caregiver 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 

Peer - Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

Age: All adult 

Language: English 

22 4 1 - Wallerstedt et al. (2014) 

2016-04-

08 

CINAHL with 

fulltext 

Next of kin 

AND caregiver 

AND palliative 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 

Peer - Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

Age: All adult 

Language: English 

3 2 2 - Munck et al. (2008) 
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CINAHL with 

fulltext 

MEDLine - 

MesH 2016 
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AND life 

experience*  

AND palliative 

care  

AND relative 

Publiceringsdatum: 2006 - 2016 

Peer - Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

All adult 

Language: English 

45 9 4 - Carlander et al. (2010) 
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- Angelo & Egan (2015) 

*Newbury (2011) - hittad via 

Carlander et al. (2010) 
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“terminal 

cancer” 

AND palliative 

AND family 

experience 
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Peer - Reviewed 

Journal Subset: Nursing 

Age: All adult 
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Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teorier etc.) 

Ej acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion     
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Totalpoäng (max 48p) p p p p 
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Grad 1: 80%    % 

Grad 2: 70%    Grad 

Grad 3: 60%     

     

Titel     

Författare     

 

Tabell enl. Olsson H. & Sörensen S. ur ”Forskarprocessen” s 285.



 

Bilaga 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning Tabell; 1 

Författare, år, 

land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Angelo, J.,  Egan, 

R. 

2015,  

Nya Zeeland 

Family 

caregivers 

voice their 

needs: A 

photovoice 

study 

Att utforska 

familjevårdgivares 

erfarenheter ur 

deras perpektiv 

när de vårdar en 

döende släkting. 

12 deltagare, 

8 kvinnor och 
2 män  

Bortfall: 2 

Ålder: 30 - 

80 år 

Användning av fotoröst metodologi, 

familjevårdgivarna fotograferade 

situationer som de som informella 

vårdgivare till en sjuk familjemedlem 

(med mindre än ett år kvar att leva) 

upplevde. 4 - 6 intervju tillfällen där 

varje deltagare individuellt förklarade 

deras roll som vårdgivare genom 

fotografier och berättelser. 961 

fotografier blev tagna och 51 individuella 

intervjuer hölls, 50 – 90 minuter långa. 

Sju teman framkom: 

fysiska krav, 

känslomässig/andlig 

stress, förberedelse för 

framtiden, säkerställa 

hjälp, hantering av 

mediciner, 

navigerande mellan 

agenturer och 

förhållanden. 

Medel 

Grad 2 

Brännström M., 

Ekman I., Boman 

K. och 

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. 

Studiens syfte är 

att belysa vad det 

menas att vara en 

nära anhörig till 

en person med 

svårt, kroniskt 

hjärtfel (CHF) i 

palliativ 

avancerad 

hemsjukvård 

(PAHC). 

4 deltagare, 

alla kvinnor.  

Bortfall: 1 

Ålder: 50 - 

75 år 

Kvalitativ studie. Berättande intervjuer 

spelades in, transkriberades ordagrant 

och en fenomenologisk-hermeneutisk 

metod användes för att tolka texten. 

Fyra huvudteman, 

med elva underteman, 

framkom: 1)Bördan 

lättades genom att 

ansvaret delades med 

professionella vårdare. 

2)Att ständigt vara 

orolig, redo att hjälpa 

till att rädda ett liv. 3) 

Att bli utmattad av att 

alltid vara redo och till 

hands. 4)Att kämpa 

för att behålla 

vardagen så normal 

som möjligt. 

Hög  

Grad 1 

 



 

Bilaga 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning Tabell; 2 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Carlander I., 

Eva 

Sahlberg-

Blom E., 

Ingrid 

Hellström I. 

och 

Ternestedt 

B-M.  

2010  

Sverige 

The modified 

self: family 

caregivers' 

experiences of 

caring for a 

dying family 

member at 

home. 

Att undersöka 

vardagliga 

situationer som 

utmanar 

vårdgivarens 

självuppfattning 

när de tar hand 

om en döende 

familjemedlem i 

hemmet. 

10 deltagare, 7 kvinnor 

och 3 män.  

Ålder: 36 - 71 år 

Bortfall: 1 

Kvalitativ deskriptiv 

studie med intervjuer, 6 

- 12 månader efter den 

närståendes bortgång 

Tre mönster framkom: 

ifrågasättande ideal, tänjda 

gränser och 

beroendeförhållande. Dessa 

mönster formade huvudtemat, 

det modifierade självet. 

Situationer som utmanade 

vårdgivarens självbild hörde 

samman med erfarenheter som 

”förbjudna tankar”, intimitet och 

minskat privat utrymme. 

Hög 

Grad 1 

Cowan, M. 

2014 

England 

The lived 

experiences of 

the Sikh 

population of 

south east 

England when 

caring for a 

dying relative 

at home 

Att utforska och 

förstå den 

Sikhiska 

befolkningen i 

sydöstra Englands 

erfarenheter av 

att vårda en 

döende släkting i 

hemmet utan stöd 

från specialist 

palliativ vård. 

6 deltagare, 3 kvinnor 

och 3 män  (efter 2 

bortfall)  

Ålder: 31 – 70 år 

Semistrukturerade 

intervjuer, från 6 – 27 

månder efter den 

närståendes bortgång. 

Intervjuerna 

analyserades genom 

tolkande fenomenologi. 

Fem huvudteman framkom: 

faktorer som leder till 

vårdarrollen, vårdandets 

känslomässiga effekter på 

vårdaren, vårdandets påverkan 

på familjen i stort, influencer 

från hälso-vårds tjänster och 

religion och kultur. Bristen av 

stöd från hälsovårdspersonal, 

förklarades också utav ingen 

kännedom om tjänster. Känsla 

av plikt att vårda släkting i 

hemmet och hårt arbete var 

uppenbar och verkade 

upprätthålla familjen. Uttalad 

ekonomisk oro. Sikhiska tron 

verkade ge styrka till vårdarna 

och ökad medvetenhet om 

andras tycke om vårdarnas 

handlingar framkom. 

Medel 

Grad 2 



 

Bilaga 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. Tabell; 3 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Donovan R. 

and 
Williams A. 

2015 

Canada 

Care-giving as 

a Canadian-

Vietnamese 

tradition: ‘It’s 

like eating, 
you just do it’ 

Att undersök hur 

Vietnamesiska 

familje vårdgivare 

förstår, hanterar och 

uppfattar vård vid 

livets slut för 

allvarligt sjuka 

familjemedlemmar 

18 Anhörigvårdare, 
alla kvinnor. 

Vårdtid mellan tre 
månader - fem år. 

Ålder: 16 - 80 år. 

En longitudinell 

kvalitativ forskning 

med en instrumentell 

fallstudie design.  

Intervjuer under 

vårdtid och efter 

närståendes bortgång, 

tid efter bortgång finns 

ej uppgivet 

På vilket sätt omvårdnad 

förstods och uttrycktes 

reflekteras i tre teman: Naturlig: 

identitet och vårdarbete, 

Avsiktlig: helpersons vård och 

Intensivt: standarder, kamp och 
vårdandets sammanhang. 

Hög 

Grad 1 

Linderholm 

M. och 

Friedrichsen 

M. 2010 

Sverige 

A desire to be 

seen: family 

caregivers' 

experiences of 

their caring 

role in 

palliative 
home care. 

Att undersöka hur 

informella 

vårdgivare till en 

döende släkting i 

palliativ hemvård 

upplevde sin vårdar 

roll och stöd under 

patientens sista 

ohälsa och efter 
döden. 

14 deltagare, 9 
kvinnor och 5 män.  

13 intervjuer - Totalt 

genomfördes 14 

intervjuer men en 

exkluderades då det 

var svårt att 

transkribera intervjun 
= 1 bortfall  

Ålder: 38-78 år. 

En kvalitativ studie 

med hermeneutisk 

ansats, för data 

analys. Data samlades 

in genom öppna, 

bandinspelade 

intervjuer 3 - 12 

månader efter den 
närståendes bortgång 

Att vara en informell vårdare föll 

sig naturligt när en släkting blev 

allvarligt sjuk. Mer eller mindre 

frivilligt tog familjemedlemmen 

på sig en vårdande roll av 

kontroll och ansvar. De anhöriga 

kände sig utelämnade och 

upplevde känslor av vanmakt 

när god relation till 

professionella vårdarna uteblev. 

För att de anhöriga skulle känna 

sig sedda var det, för dem, 

nödvändigt att berätta om deras 

stödjande roll. 

Hög  

Grad 1 

 



 

 Bilaga 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. Tabell; 4 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Munck B., 

Fridlund B. 

och 

Mårtensson 
J. 

2008 

Sverige 

Next-of-kin 

caregivers in 

palliative 

home care – 

from control 

to loss of 
control 

Att beskriva 

situationer som 

påverkar nära 

anhörigs möjlighet 

att klara av palliativ 
vård i hemmat 

9 deltagare, 5 män 
och fyra kvinnor.  

Ålder: 51-79 år.  

 

En kvalitativ studie 

med kritisk händelse 
teknik. 

En utforskande 

deskriptiv design, med 

ljudinspelade 

intervjuer 3 - 18 

månader efter den 

närståendes bortgång. 

Studien resulterade i två teman: 

”Behålla kontroll” och ”Förlora 

kontroll”. Nära anhöriga 

uttryckte en vilja att behålla 

någon sorts kontroll i deras 

annars kaotiska och osäkra 
vardag. 

Hög 

Grad 1 

Newbury J. 

2011 

England 

The drama of 

end of life 
care at home 

Att undersöka 

vårdares 

erfarenheter av att 

vårda döende 

familjemedlem i 

hemmet, speciellt 

deras förväntningar 

och förberedelser för 
döendeprocessen. 

15 deltagare. 

Kön: ej angivet 

Ålder: ej angivet 

Kvalitativ ansats, 

“grounded theory” 

metod, longitudinell 

design med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

utfördes veckorna före 

döden och 3 månader 

efter den närståendes 
bortgång. 

Vårdgivare erfor osäkerhet och 

kände sig oförberedda på sin 

roll. De var ovilliga att söka 

information som skulle ge dem 

ett slags manus i deras roll, för 

det var för smärtsamt att 

fundera över den närståendes 

död. Vårdgivarna behövde 

vägledning av hälso- och 

socialvårds personal och hjälp 

av betalda vårdgivare men 

upplevelsen av dessa tjänster 
varierade. 

Medel  

Grad 2 

 

 



 

Bilaga 3. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning Tabell; 5 

Författare, 
år, land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Totman, J., 

Pistrang, 

N., Smith, 

S., 

Hennessey, 

S., Martin, 
J. 

2015 

 

England 

“ 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 

Att undersöka vilka 

känslomässiga 

utmaningar som 

drabbar 

anhörigvårdare och 

deras erfarenhet av 

sjukvårds-personal 

från ett existentiellt 

psykologiskt 
perspektiv. 

15 deltagare: 11 

kvinnor och fyra 

män. Ålder: 27-66 

år. 

25 

familjevårdgivare 

inbjöds att delta. 
Bortfall: 10 

Kvalitativ metod med 

semi-strukturerade 

intervjuer som hölls 

från 3 månader efter 

den närståendes 

bortgång. Analysen 

gjordes med hjälp av 

en ramverks metod 

Deltagarnas erfarenheter av att vara 

vårdgivare och av professionellt stöd 

varierade stort. 15 teman delades upp 

efter Yaloms fyra existentiella tillstånd: 

ansvar (t ex vara stöttepelaren i vården, 

Du har bara en chans att få till det rätt), 

isolering (t ex vara ensam, vara kvar i 

tanken), död (t ex veta men inte veta), 

och meningsfullhet (t ex att ge något 

tillbaka, accepterande och tacksamhet). 

Vårdpersonal uppfattades som 

inflytelserika både i hjälpande och 

förhindrande för de utmaningar 
släktingarna stod inför. 

Hög 

Grad 1 

Wallerstedt 

B., 

Andershed 

B. och 

Benzein E.  

2014  

Sverige 

Family 

members' 

caregiving 

situations in 

palliative 

home care 

when sitting 

service is 

received: The 

understanding 

of multiple 

realities 

Att fördjupa 

förståelsen av 

variationen av 

komplexitet i 

familjemedlemmars 

vårdgivande 

situationer när det 

privata hemmet är 

platsen för vård, 

död och ett förlängt 
vårdstöd. 

Sju deltagare: fyra 

kvinnor och tre 

män med olika 

släktskap till den 

närstående.  Ålder: 
ej uppgivet  

18 

familjemedlemmar 

inbjöds att delta. 
Bortfall: 11st. 

En kvalitativ fallstudie 

design. Deltagarna 

blev intervjuade två 

gånger från 2 - 8 

månader efter den 

närståendes bortgång. 

Data analyserades 

genom direkt tolkning 

och kategorisk 
samgruppering. 

Varierande mönster av att bli 

vårdgivare, men familjemedlemmars 

vilja att bli vårdgivare var stark 

relaterad till att fullfölja den döende 

personens önskan om att bli vårdad i 

det egna hemmet. Viktiga faktorer för 

att klara av vårdgivar situationer var de 

anhörigas behov av stöd, möjligheten 

att förbereda för död relaterad till ett 

behov av att prata och planera, längden 

och förutsägelsen av sjukdomsbilden 

och erfarenheter av förluster och sorg. 

Det förlängda vårdstödet upplevdes som 

stödjande för familjevårdare när de 

hade möjlighet att lämna över vård 

ansvaret, men som icke stödjande när 
förväntad hjälp uteblev. 

Hög 

Grad 1 

 

 

 


