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Abstrakt: Bakgrund: En central del i palliativ vård är de fyra hörnstenarna, där en 

handlar om stöd till närstående. Efter ett brytpunktsamtal sker övergången till palliativ 

vård, där funderingar kring hur och var man vill spendera den sista tiden uppkommer. 

Då väljer vissa att vårdas i det egna hemmet. Det är viktigt för närstående att känna sig 

involverade och att förbereda sig för döendet. Syfte: Att belysa närståendes erfarenheter 

av palliativ vård i hemmet. Metod: Kvalitativ litteraturstudie, där tio kvalitativa 

empiriska studier inkluderats. Materialet analyserades med hjälp av en beskrivande 

syntes, som resulterade i tre teman och sju subteman. Resultat: Det är viktigt för de 

närstående att ha ett bra förhållande till sjukvårdspersonalen, där de får stöd, 

information och ett gott kunskapsutbyte. Det är ett stort ansvar de närstående tar på sig 

och det finns många olika sätt att hantera situationen. Att ta hem patienten kan väcka 

många känslor hos de närstående. Situationen påverkar både familjerelationer och den 

psykisk hälsan. Konklusion: Att känna tillit, förtroende och att få bekräftelse från 

sjukvårdspersonal och sin omgivning är betydelsefullt för en positiv erfarenhet. 

Nyckelord: Palliativ vård, närstående, erfarenheter, hemsjukvård, omvårdnad. 

  



 
 

 

Abstract: Background: A central part in palliative care is the four cornerstones, one of 

which is care for the next-of-kin. Through communication about transition to palliative 

care, thoughts about how to spend the last time accur. Since it is important to feel at 

home in the place they choose, many people choose to be cared for at home. It is 

important for the next-of-kin to feel involved and to prepare themselves for the death. 

Aim: To ilucidate the next-of-kin’s experience of palliative care at home. Method: A 

qualitative literature review study, where ten qualitative empirical studies were 

included. The studies were analyzed with qualitative descriptive synthesis that lead to 

three themes and seven subthemes. Result: It is important for the next-of-kin to have a 

good relationship with the health care professionals, were they can get support, 

information and a good exchange of knowledge. It has been stated that it is a big 

responsibility for the next-of-kin to take on and there are many different ways to cope. 

The situation often leaves a strain on the family relationship. Even the next-of-kin’s 

mental health is affected. To care for a patient at home can awake many different 

feelings within the next-of-kin. Conclusion: To have trust, confidence and to be seen by 

health care personnel and from family are crucial for a positive experience. Keywords: 

Palliative care, family, experience, home care, nursing. 
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Bakgrund 

Palliativ vård 

WHO’s definition av hur palliativ vård ska bedrivas innebär att främja livskvalitén för 

patienten och deras anhöriga när de handskas med problematiken av en livshotande 

sjukdom (World Health Organization - WHO, 2015). I takt med att antalet insjuknade i 

cancer och andra livshotande sjukdomar samt att populationen i världen ökar så ökar 

även behovet av palliativ vård. Över 20 miljoner människor beräknas vara i behov av 

palliativ vård i världen, största andelen är vuxna över 60 år. Bortsett från i Europa, 

Nordamerika och Australien är god palliativ vård relativt dåligt utvecklad, dock har 

vetskapen om vikten av god palliativ vård ökat de sista 30 åren (WPCA & WHO, 2014).  

När målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande 

övergår vården till palliativ vård i livets slutskede (Nationella rådet för palliativ vård, 

2012). Palliativ vård i Sverige syftar, likväl som globalt, till att ge stöd, tröst och råd och 

symtomlindring till den sjuke och dennes anhöriga för attde ska  kunna hantera 

situationen på bästa möjliga sätt (WPCA & WHO, 2014; Lorentsen Bruun & Grov 2011). 

Fokus vid vård i livets slutskede är symtomkontroll och att upprätthålla god livskvalitet 

(nationella rådet för palliativ vård, 2012). Symtom som kan behöva lindras är smärta, 

aptitlöshet, illamående eller klåda och arbetet sker i team för att kunna ge bästa möjliga 

vård (Hammarström, 2013). Enligt Jakobsson, Andersson och Öhlen (2011) ska palliativ 

vård anpassas utifrån patientens och de anhörigas behov och önskemål. 

Palliativ vård har ibland kommit att definierats utifrån fyra hörnstenar; 

symtomkontroll, samarbete i ett mångprofessionellt team, kommunikation och relation 

samt stöd till anhöriga (Lundh Hagelin, et al., 2013). De fyra hörnstenarna har en 

central betydelse för palliativ vården, dock är det viktigt att komma ihåg att även andra 

områden är av stor betydelse för att uppnå god vård (Lundh Hagelin, et al., 2013). För 

att komplettera de fyra hörnstenarna och för att ge vård med en helhetssyn på 

människan kan palliativ vård utgå från “de sex s:n”. Dessa innefattar; självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtom, sammanhang och strategier. “De sex 

s:n” ska finnas i åtanke hos hela det mångprofessionella teamet under hela 

vårdförloppet, från inskrivning till samtal med anhöriga efter döden (Nationella rådet 

för palliativ vård, 2012). 
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Enligt socialstyrelsen delas palliativ vård in i två faser; tidig och sen. Den tidiga 

fasen kan sträcka sig över lång tid och syftar främst till att förlänga den tid av livet man 

har kvar och att se till att denna tid blir så bra som möjligt. Ett brytpunktssamtal hålls i 

slutet av den tidiga fasen och är ett initiativ som kan komma både från ansvarig läkare, 

anhöriga eller patienten själv (Socialstyrelsen, 2013). Meningen är att patient och 

anhörig ska få möjlighet att påverka hur den sista tiden ska vara och att 

sjukvårdspersonalen beskriver vad de kan erbjuda. Samtalet innefattar diskussioner om 

bland annat frågor kring behandlingen, känns den fortfarande meningsfull att gå 

igenom? Det kan till exempel handla om biverkningar som enbart kostar patienten 

onödigt lidande (Socialstyrelsen, 2013). Ett brytpunktssamtal kan i många fall vara 

något som växer fram och flera samtal kan krävas innan beslutet att avsluta en 

livsuppehållande behandling fattas (Socialstyrelsen, 2013). I den sena palliativa fasen 

riktar sig vården till att lindra lidande- såväl psykiskt, fysiskt, socialt som existentiellt. 

Vidare ska döden betraktas som en naturlig process och skall varken påskyndas eller 

fördröjas (Lorentsen Bruun & Grov 2011). Diskussioner kan uppkomma, kanske främst 

när etiska principer ställs mot varandra, det är dock viktigt att alltid ha patientens 

välmående i fokus (Nationella rådet för palliativ vård, 2012).  

Anhöriga i palliativ vård 

En av de fyra hörnstenarna gällande palliativ vård innefattar stöd till anhöriga 

(Thulesius, 2013). För att kunna involvera anhöriga på bästa sätt behövs socialt stöd 

genom muntlig och skriftlig information om situationen (Lundberg, Olsson & Furst 

2013). Cherlin (2005) menar att kommunikation mellan sjukvården, den sjuka och 

anhöriga är nyckeln för att uppnå god vård i livets slutskede. Det är viktigt att få 

information och kommunicera om hur dålig den sjuka verkligen är, hur länge den tros 

leva och behandlingsalternativ för att de anhöriga ska kunna ta hand om sin närstående 

på bästa sätt. Det är viktigt att få denna information i god tid vilket många anhöriga 

känner att de inte får (Cherlin, 2005). Cherlin (2005) beskriver att en stor del av de 

anhöriga förstår först efter samtal med läkare att sjukdomen har ett dödligt förlopp. 

Enligt Henriksson och Andershed (2007) kan anhöriga erfara känslor som oro, 

depression, ensamhet och skuld. Som anhörig är det viktigt att vara förberedd på 

dödsprocessen, vilket de kan få hjälp med genom stödgrupper och information från 
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sjukvårdspersonal. Henriksson och Andershed (2007) menar vidare att genom att 

erbjuda anhöriga att träffa andra i liknande situationer kan deras livskvalitet förbättras. 

När de får utbyta erfarenheter med andra har det visat sig att de anhöriga känner sig 

bekräftade, att de inte är ensamma om sin sorg samt att de  får en känsla av 

samhörighet. De blir sedda som unika personer med egna känslor, tankar och behov och 

får lära sig om krisreaktioner och vanliga copingstrategier. Detta gör det lättare att få 

kontroll över situationen så att de anhöriga på bästa sätt kan förbereda sig inför 

döendeprocessen (Henriksson, Andershed, 2007).  

Enligt Lees, et al. (2014) påpekar anhöriga vikten av likvärdig vård av den döende 

dygnets alla timmar samt att bli bemött med respekt och medlidande både under och 

efter döden. Att som anhörig få vara delaktig i vården och bli involverad i beslut 

gällande den sjuke är av stor betydelse. Många gånger kan anhöriga känna sig uteslutna 

från att medverka och upplever brist på respekt från vårdpersonalen (Dosser & Kennedy 

2012). Ventura, et al. (2014) menar att vid palliativ vård kan rädslan för döden och 

framtiden vara stor för de anhöriga, vilket leder till ett ökat behov av att upprätthålla 

spirituella behov som exempelvis prästkontakt. Andra psykosociala behov som kan 

behövas är stöd vid rädsla för plågor, döden och hantera den ovissa framtiden (Ventura, 

et al., 2014).  

Det är viktigt för anhöriga att erbjudas hjälp även efter dödsfallet, den palliativa 

vården måste alltså inte anses vara avslutad bara för att patienten är avliden 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Att ha ett etiskt tankesätt är av stor betydelse inom palliativ vård. Det är viktigt 

att patienten är väl informerad om sitt tillstånd och att som sjukvårdspersonal försäkra 

sig om att hen är väl införstådd med situationen. Detta för att patienten på ett så rättvist 

sätt som möjligt ska kunna fatta beslut som exempelvis gäller fortsatt eller avslutad 

behandling. Om patienten uppfattas ha sviktande omdöme är det bra om anhöriga finns 

till hands för att fatta dessa beslut i patientens ställe. Den anhöriga ska känna patienten 

väl och veta vad hen hade velat, detta för att sträva mot att bibehålla en av de etiska 

principerna; människovärdet och integriteten (Nationella rådet för palliativ vård, 2012).  
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Motiv till studien 

Aktuell forskning visar att ytterligare kunskap om de anhörigas erfarenheter av palliativ 

vård i hemmet är av betydelse. För att kunna stödja dem på bästa sätt och hjälpa dem 

att bearbeta situationen och sorgen bör sjukvårdspersonal utöka sin kunskap om deras 

erfarenheter av den palliativa vården. 

Olika vårdplatser har olika syften, sjukhus fokuserar på vård medan t.ex. 

hospiceverksamheter fokuserar på vård och omsorg. Valet av plats att dö på är av stor 

betydelse för både patient och anhöriga, att känna tillhörighet till platsen är viktigt och 

därför väljer vissa att vårdas i hemmet (Falk, Jakobsson Ung, 2013). Omgivningen runt 

den döende har också visat sig viktig, att exempelvis höra sina anhörigas röster omkring 

sig skapar en känsla av trygghet (Nationella rådet för palliativ vård 2012).  

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa anhörigas erfarenheter av palliativ vård i hemmet. 

Metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Kvalitativ ansats används för 

att utforska fenomen och för att studera erfarenheter och upplevelser. Oftast baseras 

studierna på intervjuer, observationer eller berättelser (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

Eftersom syftet med denna litteraturstudie är att belysa erfarenheter så är denna metod 

lämplig. 

Begrepp 

Författarna har valt att utgå från socialstyrelsens begreppsdefinition av anhörig och 

närstående, något som förklaras nedan (socialstyrelsen, 2015): 

Närstående- den sjuke personen som tar emot vård 

Anhörig- familjemedlem, vänner eller grannar. I denna studie den person som bor med 

den närstående. 

Sökmetod 

Material till denna studie har huvudsakligen sökts via databaserna CINAHL, PubMed 

och PsycInfo eftersom dessa innehåller omvårdnadsrelaterade artiklar (Willman, Stoltz, 

Bahtsevani, 2011). 
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 Sökord som använts är palliative care, end of life care, family, home based care, 

at home, relative, relatives perspective, nursing, experience. Booleska termer används 

för att kombinera sökord på olika sätt, de både förenar och separerar sökord (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani, 2011) De booleska termerna som använts i litteraturstudien är 

“AND” och “OR”. Begränsningar som användes var främst “english”, “qualitative study”, 

“adult”, “peer reviewed”, “abstract avaliable” och att artiklarna var publicerade från år 

2005-2015.  “English” användes som begränsning för att det är ett språk som båda 

författarna behärskar. Vidare användes “peer reviewed” som ett sätt att kvalitetssäkra 

artiklarna. “Adult”, “qualitative study” och “abstract avaliable” valdes för att lättare 

kunna hitta de artiklar som låg inom ramarna för studiens syfte. Närmare beskrivning 

av de olika sökningarna återfinns i bilaga 1.  

Urval 

Urvalet har skett i tre steg för att slutligen komma fram till de studier som ingår i 

litteraturstudien. Under urval 1 samlades så många kvalitativa artiklar som möjligt som 

var eniga med syftet vilket bedömdes genom att utgå från i första hand titel, sedan 

abstrakt och slutligen metod. Författarna samlade artiklar tillsammans. I urval 2 gjordes 

en kvalitetsbedömning av artiklarna som tagits fram utifrån en bedömningsmall av 

William, Stoltz & Bahtsevani (2011) (bilaga 2). Bedömningsmallen utfördes genom att 

poängsätta artiklarna där poängen omvandlades till procent, 80-90% morsvarade grad 

I, 70-79% motsvarade grad II och 60-69% motsvarade grad III. Artiklarna som hade 69 

% eller lägre exkluderades. Här kontrollerades även att artiklarna var etiskt godkända 

och att helheten i dem kändes relevanta till syftet. Under urval 3 fördjupade sig 

författarna tillsammans i resultaten av den tidigare forskningen och gjorde en kortfattad 

sammanfattning för att kontrollera ytterligare en gång att artikeln svarade till syftet. 

Endast kvalitativa empiriska studier valdes eftersom syftet handlar om att 

beskriva de anhörigas erfarenheter. Ett inklusionskriterium var att deltagarna i 

studierna skulle vara över 18 år gamla, detta eftersom de då anses vara gamla nog för att 

själva kunna besluta om deltagande i studier. Valet av artiklar var inte beroende av 

vilken diagnos den anhöriga hade, eftersom författarna anser att erfarenheten av 

palliativ vård är oberoende av diagnosen. Studier som publicerats de senaste tio åren 

inkluderades. Tio artiklar inkluderades slutligen i resultatet. 
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Analys 

En analys genomförs för att kunna sammanställa tidigare forskning. En analys utförs 

med flera steg. Det börjar med att göra sig bekant med tidigare forskning genom att gå 

igenom artiklarna ett flertal gånger. Därefter identifieras nyckelfynd och resultaten i 

tidigare forskning sammanställs. Sedan ställs resultaten emot varandra och teman och 

subteman plockas ut. Analysen sammanställs i ett resultat (Friberg, 2012). 

Analysen influerades av Evans (2002) beskrivande syntes. Författarna började 

med att samla ihop studier som var relevanta till syftet och inom ramarna för studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Genom att läsa artiklarna upprepade gånger fick 

författarna en övergripande och detaljerad bild av studierna. Resultaten från artiklar 

analyserades och sammanfattades. Artiklarna delades upp mellan författarna varpå de 

lästes noggrant och sammanfattades. Författarna läste sedan varandras artiklar med 

tillhörande sammanfattning för att kontrollera att de stämde överens. Sedan lästes 

artiklarna ytterligare två gånger och meningsenheter som speglade syftet markerades. 

Författarna analyserade tillsammans meningsenheterna och efter diskussion 

sammanfattades fynden till sju subteman. Ur dessa subteman utkristalliserades tre 

huvudteman; sjukvårdspersonalens närvaro, förändrat vardagsliv och känslomässiga 

reaktioner.  

Etiska aspekter 

Enligt Polit och Beck (2014) är en viktig princip och skyldighet i omvårdnadsforskning 

att minimera skada och maximera fördelar för de som deltar i forskningen. Andra etiska 

riktlinjer för omvårdnadsforskning i norden är göra gott- inte skada- autonomi- och 

rättviseprincipen (Northern Nurses' Federation, 2003). Grundläggande för att forskning 

ska få ett etiskt godkännande är att den ska utföras med respekt för människovärdet, 

människans grundläggande rättigheter och frihet (SFS 2003:460). 

Helsingforsdeklarationen är en rapport om etiska principer inom medicinsk forskning 

som involverar människor. I denna rapport står det bland annat att hälsan hos 

deltagarna alltid ska gå först och att forskaren ska se till säkerheten och välmåendet hos 

deltagarna (World medical association, 2015). Vidare ska målet med forskningen inte gå 

över människans rättigheter och ska ske med respekt för medmänniskan även om fokus 

ligger på att skapa ny kunskap (World medical association, 2015). Alla dessa etiska 



7 
 

resonemang har funnits i åtanke när studierna har granskats, detta genom att alla 

artiklar som inkluderats i resultatet är etiskt godkända eller har ett etiskt resonemang 

eller reflektion. 

Resultat 

Analysen resulterade i sju subteman; betydelsen av en god relation, betydelsen av 

kunskap och information, betydelsen av delat ansvar, konsten att hantera vardagslivet, 

omställningar i familjerelationer, tillfredsställa närståendes och sina egna förväntningar 

och tankar kring existentiella känslor. De tre huvudteman är sjukvårdspersonalens 

närvaro, förändrat vardagsliv och känslomässiga reaktioner, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Teman och subteman  

Teman Subteman 

 

 

Sjukvårdspersonalens närvaro 

Betydelsen av en god relation 

 

Betydelsen av kunskap och 

information. 

 

Betydelsen av delat ansvar  

 

Förändrat vardagsliv 

Konsten att hantera vardagslivet 

 

Omställningar i familjerelationer  

 

Känslomässiga reaktioner 

 

Tillfredsställa närståendes och sina 

egna förväntningar 

 

Tankar kring existentiella känslor 
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Sjukvårdspersonalens närvaro 

Resultatet visade att sjukvårdspersonalens närvaro har en stor betydelse för anhörigas 

erfarenheter vid palliativ vård i hemmet. De utmärkande delarna delades upp i tre 

subteman som handlar om hur relationen mellan anhörig och sjukvårdspersonal 

upplevdes, kunskap som krävdes av sjukvårdpersonalen- både att inneha och 

innebörden av att förmedla denna. Det var också viktigt för de anhöriga att 

sjukvårdspersonalen var duktiga på att fördela ansvaret rättvist. 

Betydelsen av en god relation 

Relationen till sjukvårdspersonalen är av stor vikt när det gäller att skapa goda 

erfarenheter av palliativ vård i hemmet för de anhöriga (Carlander, et al., 2011;, Hebert, 

et al., 2009; Jack, et al., 2015; Janze & Henriksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Mehta, Chan & Cohen, 2014; Milberg, et al., 2012; Phillips & Reed, 2009; 

Stajduhar, et al., 2008; Ward-Griffin, Mc William & Oudshoorn, 2012).  

Tillit till sjukvårdspersonalen tycks vara essentiellt för en god relation och skapas 

genom att sjukvårdspersonalen ser till att vara tillgänglig för att stötta, ge bekräftelse, 

svara på frågor och dela med sig av sin kunskap. Ett bristande stöd skapar stress och oro 

samt en känsla av isolering och övergivenhet. (Jack et al., 2014; Mehta, Chan & Cohen, 

2014; Milberg et al., 2012; Stajduhar et al., 2008). Sjukvårdspersonalens närvaro har 

också visat sig viktig för de anhöriga vid dödsögonblicket, då det kan finnas en rädsla för 

att möta döden ensamma (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Jack, et al., 2014).  

Bekräftelse är viktigt, att bli igenkänd och sedd av sjukvårdspersonal. Detta 

genom att endast ett fåtal personer har ansvar för patienten, på så sätt byggs lättare en 

god relation. Bekräftelse kan även innebära att anhöriga får veta att de klarar av 

uppgifterna de tagit på sig (Stajduhar, et al., 2008; Milberg, et al., 2012; Jack, et al., 

2014).  

Ward-Griffin, McWilliams och Oudshoorn (2012) belyser innebörden av att ha en 

triangelrelation mellan sjukvårdare, anhöriga och patienten. Här kan det vara viktigt att 

bjuda in den anhöriga i omvårdnaden redan från start. Görs inte detta kan de uppleva 

att de blir utelämnade och isolerade. Andra känslor som kan uppstå är maktlöshet och 

frustration när deras oro och problem inte tas på allvar (Ward-Griffin, McWilliams & 

Oudshoorn, 2012). Studier tyder på att det är viktigt att sjukvårdspersonalen är 
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kompetent att se anhörigas kunskapsnivå, detta för att inte ta anhörigas kunskaper för 

givet vilket annars är en känsla som kan uppstå (Carlander, et al., 2011; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). Även känslor av förminskning och att vara otillräcklig kan 

uppkomma när anhöriga inte klarar av de uppgifter de blivit tilldelade (Carlander, et al., 

2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

Att ta in ett palliativt team i hemmet har visat sig vara en påfrestning för de flesta 

anhöriga. Trots jobbiga situationer under vårdtidens gång känner dock större delen av 

de anhöriga sig nöjda med sjukvårdspersonalens insatser (Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Jack, et al., 2014; Mehta, Chan & Cohen, 2014). 

Betydelsen av kunskap och information 

Sjukvårdspersonalen är nyckeln till kunskap och information för de anhöriga (Mehta, 

Chan & Cohen, 2014). Informationen bör vara tydlig, respektfull, individanpassad och 

konsekvent. För att kunna förbereda sig inför framtiden är det viktigt att informationen 

kommer i tid (Hebert, et al., 2009; Milberg, et al., 2012; Stajduhar, et al., 2008; Mehta 

Chan & Cohen, 2014). Sjukvårdspersonalen måste tillgodose de anhöriga med rätt 

förkunskaper och förberedelser för att de ska veta vad som krävs av dem. Detta kan 

innebära kunskap inom exempelvis basal omvårdnad, läkemedelshantering och dess 

biverkningar samt sjukdomsprogress. Saknas kunskap kring detta leder det till 

otrygghet och maktlöshet hos de anhöriga (Stajduhar, et al., 2008; Phillips & Reed, 

2009; Milberg, et al., 2012; Mehta, Chan & Cohen, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 

2010; Hebert, et al., 2009; Janze & Henriksson, 2014). 

Betydelsen av delat ansvar 

Att som anhörig bli förpliktigad med ansvaret över den basala omvårdnaden, 

symtomlindring och läkemedelshantering kan bli tungt. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen uppmärksammar tecken på när ansvaret blir för påfrestande för de 

anhöriga, det gäller då att skapa en rättvis och tydlig arbetsfördelning (Phillips & Reed, 

2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg, et al., 2014; Jack, et al., 2014). 

Anhöriga kan erfara att det finns outtalade förväntningar på dem att vara hemma 

och utföra en stor del av omvårdnaden, de kan då känna att det är skönt att få stöd och 

bli avlastade av sjukvårdspersonal ibland. Det kan dock vara lika viktigt för de anhöriga 
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att få vara delaktiga i vården och ha ett ansvar som de känner sig tillfreds med. 

Delaktigheten gör att de känner sig behövda och som en viktig del i vårdteamet (Phillips 

& Reed, 2009; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Milberg, et al., 2014; Jack, et al., 

2014). 

Förändrat vardagsliv 

Under analysen framkom två subteman som författarna ansåg tydligt förändra 

vardagslivet på ett eller annat sätt. Det handlade dels om att hitta strategier för att 

kunna hantera vardagslivet och dels hur den palliativa vården i hemmet skapade 

omställningar inom familjerelationer. 

Konsten att hantera vardagslivet 

Att låta den palliativa vården bedrivas i hemmet har visat sig lätt kunna inkräkta på 

vardagslivet. Flera studier har pekat på att hanteringen av det stora ansvaret kan 

innebära att den anhöriga sätter patientens psykiska, emotionella och sociala behov före 

sina egna (Mehta, Chan & Cohen, 2014; Carlander, et al., 2001; Ward-Griffin, 

McWilliams & Oudshoorn, 2012; Phillips & Reed, 2009). Det kan lätt leda till att 

närståendes personliga utrymme försvinner, det försvårar för dem att fortsätta sitt 

arbete och upprätthålla sociala relationer.  

Att ständigt vara uppslukad som informell vårdgivare kan ge en känsla av 

konstant ansvar, isolering och en ambivalens i att vilja finnas där men samtidigt inte 

offra sig själv för mycket (Mehta, Chan & Cohen, 2014; Carlander, et al., 2011; Ward-

Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012; Phillips & Reed, 2009). För att lyckas hantera 

situationen är det viktigt att ha ett fungerande socialt nätverk bestående av familj och 

nära vänner, det är viktigt att dessa är stöttande och förstående (Hebert, et al., 2009; 

Stajduhar, et al., 2008). Andra sätt att hantera situationen på egen hand beskrivs av 

anhöriga som att fokusera på en dag i taget och en bara göra-attityd (Stajduhar, et al., 

2008). 

Anhöriga lägger stor vikt vid att ta vara på sista tiden med den sjuka, leva i nuet, 

att kunna omvärdera vardagen och se de små sakerna som värdefulla för att kunna 

hantera vardagslivet. Att då blicka in i framtiden kan vara distraherande, framför att 

njuta av nuet, då det kan innebära att sorgen upplevs för stor (Janze & Henriksson, 
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2014; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Anhörigas sätt att använda humor 

i den palliativa vården i hemmet gör att den blir lättare att hantera situationen. Att se 

saker från den ljusa sidan trots att framtiden ser mörk ut (Stajduhar, et al., 2008). 

Omställningar i familjerelationer 

Relationen mellan anhöriga och närstående förändras under vårdtiden, vilket kan vara 

både till det positiva och negativa (Janze & Henriksson, 2014; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Stajduhar, et al., 2008; Carlander, et al., 2011; Ward-Griffin, 

McWilliam, Oudshoorn, 2012; Phillips & Reed, 2009). Ofta växer anhöriga och den 

närstående närmare varandra som kan medföra att de delar och påverkar varandras 

känslor och det kan bli svårt att skilja individuella erfarenheter och känslor åt (Janze & 

Henriksson, 2014; Carlander, et al., 2011; Linderholm & Friedrichsen, 2010). Flera 

studier visar att gränserna tänjs i relationen när det gäller intimitet och privatliv. 

Innebörden av det kan dels vara att anhöriga gör saker som de inte känner sig bekväm 

med, men kan även vara ett sätt att bekräfta relationen och visa att man finns där 

(Phillips & Reed, 2009; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012; Carlander, et al., 

2011). 

Det finns stora förväntningar både från patienten och omgivningen att den 

anhöriga ska ta på sig ansvaret som den informella vårdaren i hemmet (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012). Brist på stöd och 

hjälp från familj och vänner samt att inte kunna prata ut med den sjuke om det jobbiga i 

situationen lämnar den anhöriga ensam med känslor av ambivalens, isolering och 

ångest (Linderholm & Friedrichsen, 2010; Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 

2012).  

Anhöriga beskriver det som jobbigt att se sin närstående tappa sin 

självständighet och få en förändrad personlighet. Det kan ge en känsla av att förlora 

personen de en gång älskat (Phillips & Reed, 2009; Stajduhar el al., 2008). Det är 

beskrivet att anhöriga vill ta sitt ansvar som familj, det är viktigt att hålla de löften de 

gjort och när döden närmar sig känns det bra att vara tillsammans (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010; Stajduhar, et al., 2008; Carlander, et al., 2011; Ward-Griffin, 

McWilliam & Oudshoorn, 2012). 
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Känslomässiga reaktioner 

I studierna beskrev de flesta anhöriga att de påverkades känslomässigt på ett eller annat 

sätt. Under analysen fann författarna två tydliga undergrupper. Den ena handlade om 

att tillgodose den närståendes och sina egna förväntningar och maktlösheten som 

kändes när anhöriga inte kunde leva upp till dessa. Den andra beskrev att existentiella 

känslor dök upp, de började fundera mer över livet som varit och vad som komma skall.  

Tillfredsställa närståendes och sina egna förväntningar 

När anhöriga inte vill ta på sig ansvaret över vården, trots en tydlig önskan från 

patienten kan det leda till att de anhöriga förlorar sin självkänsla. Den förlorade 

självkänslan leder till att de inte känner igen sig själva längre (Milberg, et al., 2012). 

Plågan hos de anhöriga förvärras ytterligare när de inte kan leva upp till det ansvar de 

tagit på sig, vilket ofta resulterar i känslor av otillräcklighet (Carlander, et al., 2011; 

Phillips & Reed, 2009). 

Att inte ha möjligheten att hjälpa sin lidande närstående skapar en stor känsla av 

maktlöshet. Maktlösheten leder till en otrygghet hos de närstående där de känner sig 

arga, frustrerade och rädda över hela situationen. Att se den man älskar lida av fysiska 

och psykiska symtom och smärtor upplevdes som mycket plågsamt (Phillips & Reed, 

2009; Janze & Henriksson, 2014; Linderholm & Friedrichsen, 2010; Carlander, et al., 

2011; Mehta, Chan & Cohen, 2014). 

En företeelse som kan medföra en känsla av skuld är när omvårdnaden kommer 

till en punkt där de anhöriga inte orkar bry sig längre, de vill ha en paus från ansvaret. 

Vissa anhöriga beskriver också känslor som rastlöshet och att vara uttråkade när detta 

sker (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012; Carlander, et al., 2011) 

Tankar kring existentiella känslor  

Anhöriga har beskrivit att erfarenheten av att vårda den man älskar i hemmet ger en 

känsla av att vara heligt och spirituellt, det är ett privilegium att få göra det och de 

värdefulla stunderna överväger då de svåra (Phillips & Reed, 2009; Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). 

Anhöriga som är närvarande i den palliativa vården i hemmet blir ständigt 

medvetna om den stundande döden, detta kan upplevas som skrämmande. Att leva med 
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någon med obotlig sjukdom beskrivs som emotionellt obegripligt, även om de anhöriga 

förstår det kognitivt. För att kunna förbereda sig känslomässigt för den närståendes död 

är det viktigt att få ett bra avslut med varandra och acceptera situationen (Hebert, et al., 

2009; Janze & Henriksson, 2014). Känslor av ångest och sorg kan undvikas genom att 

styra undan tankar på framtiden, även om det inte alltid är möjligt. Hoppet om 

överlevnad finns alltid djupt rotad trots att de vet innerst inne att det inte kommer att 

ske (Janze & Henriksson, 2014).  

Anhöriga utsätts för en ökad emotionell påfrestning vilket gör det svårt att ta 

hand om sin närståendes känslor. För att klara av detta håller många anhöriga inne sina 

egna känslor för att ge sin närstående en upplevelse av trygghet. Ju sårbarare den 

närstående blir desto starkare känner den anhöriga att den måste ge sken av att vara 

(Janze & Henriksson, 2014; Stajduhar, et al., 2008; Linderholm & Friedrichsen, 2010). 

Stajduhar, et al. (2008) menar också att anhöriga kan uppleva en känsla av bitterhet när 

de inte får förståelse från den närstående för de belastande känslor de har. 

Anhöriga kan efter en längre tid känna att det är jobbigt att axla flera roller, som 

till exempel både vårdare och partner. När den anhöriga under lång tid har kämpat med 

att hålla tillbaka och gömma sina egna känslor känner många att det snart inte orkar 

mer (Ward-Griffin, WcWilliam & Oudshoorn, 2012). Det har även beskrivits att 

anhöriga lätt kan förlora sig själva när de står vid sidan av sin närståendes palliativa 

vård (Carlander, et al., 2011). 

Anhöriga kan erfara skuld inför tankar på framtiden eftersom den närstående 

inte kommer att leva i den framtidsplanen. Att planera framåt i tiden tillsammans med 

sin närstående kan medföra en känsla av ångest och sorg, men att exkludera den 

närstående från samtal kring framtiden kan bidra till skuldkänslor. Skuld kan också 

uppstå relaterat till att vara den som överlever (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 

2012).  

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa anhörigas erfarenheter av palliativ vård i hemmet. I 

resultatet framkom att sjukvårdpersonalens närvaro är av stor betydelse för hur 

erfarenheten blev. De anhöriga tar på sig ett stort ansvar för omvårdnaden vilket i 

många fall är påfrestande. Att anhöriga känner sig otillräckliga i förhållande till vad det 
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har lovat sina närstående är vanligt förekommande. De anhöriga hittar olika sätt att 

hantera den påfrestning det innebär att låta den palliativa vården bedrivas i hemmet. 

Relationen mellan anhörig och närstående blir också påfrestad när den närstående 

förändras i sin sjukdom. Trots alla svårigheter upplevde anhöriga att det var en 

självklarhet att ställa upp för sin närstående och såg erfarenheten som ett privilegium.  

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen har författarna anknytit till Antonovskys salutogena teori 

KASAM, känsla av sammanhang. Kan KASAM påverka de anhörigas erfarenhet positivt? 

Teorin utgår från tre begrepp- meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Milberg, 

2013). Hög KASAM innan en påfrestande situation avgör hur bra den kan hanteras. En 

person med hög KASAM kan vid en påfrestande situation se den mer som en utmaning 

än ett nederlag. Meningsfullhet är centralt då det med en stor känsla av meningsfullhet 

är lättare att uppnå begriplighet och hanterbarhet (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

Sjukvårdspersonalens närvaro 

I sammanställningen av resultatet framkom att sjukvårdspersonalens insatser har 

betydelse och att god information är viktig. Andershed och Harstäde (2007) beskriver 

att anhöriga kan känna sig kränkta i situationer när sjukvårdspersonalen inte är ärliga 

om sjukdomen och dess prognos. Lundberg, Olsson och Fürst (2013) poängterar 

betydelsen av rak och ärlig information, något som också påvisas i resultatet. Det kan 

vara nödvändigt att få informationen upprepad för att vara säker på att den uppfattats 

korrekt och genom det känna sig tryggare. Resultatet stämmer överens med dessa 

studier och författarna drar slutsatsen att information krävs för att skapa en god relation 

mellan sjuksköterska och anhörig. I ICNs etiska kod går det att läsa om att 

sjuksköterskan har en etisk skyldighet att framföra god information för att patienten 

och anhöriga på ett rättvist sätt ska kunna fatta beslut kring att exempelvis välja eller 

avstå behandling (International council of nurses & svensk sjuksköterskeförening, 

2014). En viktig del i KASAM är begriplighet som bidrar till att skapa en positiv 

erfarenhet hos de anhöriga (Langius- Eklöf & Sundberg, 2014). Att känna att situationen 

är begriplig kan, enligt författarna, uppnås till stor del genom att få god information och 

kunskap. 
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Resultatet visar att det som anhörig är plågande och belastande av att se sin 

anhörig lida och att det därför är viktigt med god symtomlindring. Det är vidare viktigt 

med kompetent personal, att kommunikationen mellan alla parter är central för att få 

information om vad som kommer att ske både innan och efter döden. Resultatet visar 

vidare att det som är grundläggande för att skapa en positiv erfarenhet av palliativ vård 

för de anhöriga, är god relation till sjukvårdspersonal, tydlig information och god 

kunskap. Liknade resultat kan ses i Lees (2014) studie. I resultatet beskrivs aldrig 

medkänsla från sjukvårdspersonalen som en fundamental del för en positiv erfarenhet 

av den palliativa vården. Lees (2014) studie skiljer sig från resultatet i att lyfta fram 

medkänsla som grundläggande för en positiv erfarenhet. Däremot är författarnas 

erfarenhet av vården att medkänsla krävs för att skapa en god relation till varandra. Det 

krävs också för att kunna ge ett tillfredsställande stöd till de anhöriga. För att som 

sjukvårdspersonal kunna se när ansvaret blir för stort för de anhöriga och att kunna 

släppa in dem i vården krävs också medkänsla. Så även om medkänsla inte är beskrivet 

som fundamentalt i resultatet så anser författarna att det är en kvalitet som behövs hos 

sjukvårdspersonalen för att ge god omvårdnad till de anhöriga och bidra till en positiv 

erfarenhet av palliativ vård. 

Att anhöriga kan känna sig förminskade i förhållande till sjukvårdspersonalen 

när de inte blev bekräftade är något som framkom i resultatet. Liknande resultat kan ses 

i Andershed och Werklander Harstädes (2007) studie. Maktlöshet i resultatet har dock 

enbart lyfts fram i förhållande till att inte räcka till för sin anhörig, inte i förhållande till 

att bli respektlöst behandlad av sjukvårdspersonalen, vilket Andershed och Werklander 

Harstäde (2007) belyste i högre grad. Författarna drar slutsatsen att anhöriga lätt kan 

bli förminskade när det är sjukvårdspersonalen som har kunskapen och ansvaret i att 

dela med sig av den till de anhöriga. En annan slutsats som kan dras är att maktlöshet 

lätt kan uppkomma när de anhöriga är i beroendeställning till sjukvårdspersonalen. 

  I resultatet belyses vikten av närvarande sjukvårdspersonal. I en studie av 

Karlsson (2013) beskrivs att det är en svår balansgång i hur närvarande 

sjukvårdspersonalen ska vara för anhöriga. En känsla av utmattning uppstår vid 

konstant närvaro av sjukvårdspersonal men samma känsla kan också uppstå vid 

bristande hjälp av sjukvårdspersonal. Vidare pekar också Karlsson (2013) på att 

sjukvårdspersonalen inte alltid förstår vikten för de anhöriga att delta i den palliativa 
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vården. Karlsson (2013) menar att sjukvårdspersonalen kan känna en känsla av att 

förlora kontrollen när de involverar anhöriga i vården. Sjukvårdspersonalens respekt för 

anhörigas privatliv och integritet kan ibland göra att de undviker att åka hem till dem 

och ge vård (Karlsson, 2013). Av ovanstående studie drar författarna slutsatsen att det 

är komplext att veta hur mycket närvaro som är “rätt” mängd närvaro. Slutsatsen är 

dock att det är bättre med för mycket än för lite närvaro och att det oftast är frågan om 

för lite. Författarna drar slutsattsen att det är viktigt att bli involverade i vården för att 

uppnå meningsfullhet, en viktig beståndsdel i KASAM (Langius- Eklöf & Sundberg, 

2014). Om sjukvårdspersonalen är närvarande är det viktigt att de inte tar över hela 

omvårdnaden utan låter anhöriga känna sig betydelsefulla. 

Resultatet visar på att ansvaret som läggs på anhöriga kan bidra både till negativa 

och positiva känslor. Resultatet belyser att mängden ansvar ibland kan bli alltför 

betungande för anhöriga och bidra till svår stress, något som även Wilkes och White 

(2005) beskriver i sin studie. Wilkes och White (2005) menar att många vill ta på sig 

ansvaret över sin närståendes vård och i vissa fall även medicinering. Endast ett fåtal 

anhöriga har utbildning eller de kunskaper som krävs för detta vilket ofta leder till 

rädsla för att göra fel.  Att hantera morfinpreparat, lägga om illaluktande sår och annan 

omvårdnad kan kännas både skrämmande och påfrestande (White & Wilkes, 2005). 

Författarna anser att det som sjukvårdspersonal kan vara lätt att ställas inför ett 

dilemma kring detta, enligt resultatet bör ansvaret ses över för att de anhöriga ska 

kunna hantera situationen. Uppgiften att se över detta anser författarna rimligtvis bör 

ligga på sjukvårdspersonalen och dess ledning. Att utbilda personalen, exempelvis med 

hjälp av studier som denna, är av stor vikt för att de ska få förståelse för anhörigas 

situation. Med ökad medvetenhet vill författarna tro att kvaliteten på vården ökar.  

 I resultatet beskrivs att för lite ansvar kan leda till utanförskap och vikten av att 

bjuda in de anhöriga är enligt resultatet betydande för en god erfarenhet. Resultatet 

pekar vidare på att för mycket ansvar kan leda till stress och det är viktigt att kunna 

använda sjukvårdspersonalen som stöd. Liknande resultat kan ses i Wilkes och White’s 

(2005) studie. Författarna har dragit slutsatsen att det är en svår balansgång mellan att 

som sjukvårdspersonal ta hela ansvaret själv och på så sätt lämna anhöriga utanför 

respektive att lägga över en alltför stor börda på de anhöriga. Författarna drar slutsatsen 

att det i dessa lägen är mycket viktigt att vara lyhörd för att uppmärksamma tecken från 
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anhöriga när något inte känns bra. Kanske måste sjukvårdspersonal i vissa lägen åter ta 

på sig en del av det ansvar som de tidigare lämnat ifrån sig för att låta de anhöriga 

återhämta sig och fokusera på annat som känns viktigt.  

Förändrat vardagsliv 

Resultatet belyser att det kan ske stora förändringar i vardagslivet för de anhöriga vid 

palliativ vård i hemmet. För att kunna bibehålla ett fungerande vardagsliv och att inte 

isolera sig är det viktigt med stöd från släkt och vänner. Liknande resultat kan ses i en 

studie av Andershed och Werklander Harstäde (2007). Andershed och Werklander 

Harstäde (2007) skiljer sig dock från resultatet i att de poängterar att konflikter i 

familjerelationer kan i vissa fall uppstå, då anhöriga kan känna brist på respekt från 

släkt och vänner, det är svårt att hantera och kan upplevas som kränkande. I resultatet 

beskrivs inte problematiken i familjekonflikter men av ovan nämnd studie drar 

författarna slutsatsen att brist på stöd och närvaro från nära familj lätt kan leda till 

större konflikter. Författarna kan också föreställa sig att den ökade psykiska 

påfrestningen som kan uppstå för de anhöriga kan göra det svårt att lösa en konflikt 

eller att ens orka ta en konflikt.  

Antonovskys teori KASAM kan enligt författarna vara användbar för de anhöriga 

för att hantera vardagen. Hanterbarhet är en viktig del i KASAM och uppnås genom stöd 

från sitt sociala nätverk samt sjukvården och att anhöriga känner att de har tillgång till 

hjälp vid behov. Ett gott samarbete med sjukvårdspersonal bidrar till att de anhöriga 

inte blir belastade med för mycket ansvar och därmed kan bibehålla ett fungerande 

vardagsliv (Milberg, 2013). 

Känslomässiga reaktioner 

I resultatet framställs att det kan vara skrämmande för de anhöriga att ha döden 

konstant närvarande. Resultatet belyser även att anhöriga får dåligt samvete när de har 

andra åtaganden i livet än att vårda sin närstående. Vidare visar resultatet att känslor av 

skuld kan uppkomma i situationer när de anhöriga känner att de inte kan hålla det de 

lovat sin närstående. Skuld skapas även när de inte kan leva upp till de förväntningar 

som de själva och omgivningen har på dem. Liknade resultat kan ses i studier av Lees 

(2014) och Andershed och Werklander Harstäde (2007). Lees (2014) menar att 
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anhörigas spirituella och emotionella behov är något som sjukvårdspersonalen har 

ansvar att tillgodose. Vissa deltagare i Lees (2014) artikel hade blivit erbjudna stöd och 

prästkontakt medan vissa kände att de inte kunde prata med sjukvårdspersonalen om 

dessa behov. Författarna drar slutsatsen att det åligger sjukvårdspersonal att ansvara för 

att hjälpa anhöriga att bearbeta detta. Antingen med hjälp av sjukvårdspersonalen själv 

eller med hänvisning till andra professioner inom området, exempelvis en präst. 

Meningsfullhet är en av de tre beståndsdelarna i Antonovskys teori KASAM, detta 

kan uppnås genom god symtomlindring. Som anhörig behöver man då inte känna skuld 

i förhållande till sin närstående för att man inte räcker till.  

Betydelse för omvårdnad 

Resultatet indikerar att sjuksköterskan har en central roll för att skapa en positiv 

erfarenhet hos de närstående. Det är därför bra att bristerna blir belysta för att på så sätt 

kunna förbättra sjuksköterskans kompetens och bemötande. Litteraturstudien bidrar 

även till att få en djupare förståelse för hur de anhöriga känner kring vården. Detta kan 

hjälpa sjuksköterskor att lättare kunna stötta, genom att avlasta ansvar och psykiska 

påfrestningar som anhöriga upplever. 

Författarna tar med sig från resultatet att det är viktigt som sjuksköterska att se 

de anhöriga som en egen individ och inte lämna dem utanför omvårdnaden. Att vara 

konsekvent och tydlig i information till de närstående är centralt. I kontakten med 

anhöriga måste sjuksköterskan kunna bedöma anhörigas kunskapsnivå, detta genom att 

kommunicera med och bekräfta de anhöriga kring omvårdnaden. 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har författarna skapat en övergripande bild av vilka erfarenheter 

anhöriga har av palliativ vård i hemmet. Författarna har utgått från Evans (2002) 

beskrivande syntes. Denna beskrivande syntes valdes för att den riktar in sig på analys 

av innehåll vid kvalitativa litteraturstudier och genom att välja en kvalitativ ansats har 

författarna på bästa sätt svarat på syftet som utgår från erfarenheter. Alla artiklarna 

kvalitetsgranskades av författarna var för sig för att förhindra påverkan av varandra. 

Efter kvalitetsgranskningen jämförde författarna sina granskningar för att sedan 

diskutera kring de olikheter som uppkom. Detta för att tillförlitligheten skulle bli så hög 
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som möjligt. Båda författarna har oberoende av varandra systematiskt läst resultaten av 

artiklarna som valts ut, så dessa inte misstolkats eller formats av personliga åsikter. Den 

ena författaren har positiva erfarenheter av palliativ vård medan den andre har negativa 

erfarenheter av palliativ vård. De olika bakgrunderna kan ha påverkat sättet att 

analysera studierna, men eftersom båda författarna har läst och diskuterat runt 

artiklarna så har risken minskat att slutresultatet påverkats av detta.  

 Genom att söka i olika databaser har publiceringsbias undvikits och till denna 

studie har databaserna Cinahl, PsychINFO och PubMed använts (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011) 

Författarna valde i sina inklusionskriterier artiklar publicerade för senast tio år 

sedan. Det återfanns ingen skillnad mellan erfarenheterna vid jämförelse av den äldsta 

och senaste studien vilket kan tolkas som att tidsbegränsningen i sökningarna var 

relevant. Det kan också innebära att erfarenheterna inte har förändrats märkbart de 

senaste tio åren. Ett annat inklusionskriterium var att deltagarna i studierna skulle vara 

18 år eller äldre, dels för att de är myndiga och får fatta egna beslut dels för att 

författarna anser att barn har ett annat kognitivt och emotionellt register. Det kan 

därför vara ett område att utforska vidare. Trots att studier inkluderades oavsett 

sjukdomsdiagnos rörde sig nio av tio studier kring patienter med cancerdiagnos. 

Författarnas slutsats av detta är att cancer är en sjukdom där det är mer vanligt att 

anhöriga tar hand om sina närstående i hemmet. Erfarenheterna skulle kunna ha skiljt 

sig mer från varandra om det hade varit större variation på sjukdomsdiagnoser. En 

tänkbar fortsättning vore därför att göra en liknande studie, men att helt exkludera 

cancerdiagnoser för att kunna upptäcka om erfarenheterna skiljer sig åt.  

Artiklarna som analyserades i resultatet har publicerats i I-länder, en del med 

forskare som är från Skandinavien. Resultat bör därför vara möjligt att föra över på 

svensk palliativ vård. Urvalet har inte uteslutit människor på grund av etnicitet, kön, 

religion eller social status vilket kan anses göra resultatet överförbart till en befolkning i 

helhet. Oavsett individers tidigare erfarenheter samt etnicitet, kön, religion eller social 

status framkom det i resultatet att de flesta i slutändan beskrev liknande känslor. Detta 

är ytterligare en faktor som förstärker överförbarheten då visar att det är känslor som 

mest troligt skulle uppstå även om studien baserades enbart i Sverige. 
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Forskningsetisk diskussion 

Studier som togs fram till litteraturstudien var etiskt godkända eller hade etiska 

reflektioner. Författarna har förhållit sig så neutrala som möjligt när studier har 

analyserats och diskuterats. Resultatet har skrivits på ett neutralt sätt. Även studier som 

har varit oeniga med författarnas tankesätt har inkluderats. När studiernas resultat 

komprimerats, kan dock innebörden av huvudfynden förvrängas. Att översätta 

studiernas resultat på engelska till svenska kan också leda till feltolkningar, då 

författarnas modersmål är svenska. Eftersom resultatet i denna studie grundar sig på 

tolkningar av text finns alltid en risk för misstolkning av texten vilket författarna är fullt 

medvetna om. För att minimera risken för feltolkning har författarna därför 

sammanställt resultatet tillsammans under ständig diskussion och kommunikation med 

varandra. ICN:s etiska kod säger att god vård ska ges oberoende av kön, klass, etnicitet 

och religion (International council of nurses & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Författarna har varit neutrala i sin sammanställning av artiklarna och inte tagit ställning 

utifrån kön, klass, etnicitet och religion hos deltagarna i studien. Författarna har varit 

noga med att under hela forskningsprocessen reflektera kring etiska övervägande. 

Samhällsaspekter 

Angående genus har författarna diskuterat kring om samhället ser annorlunda på 

kvinnor och män som vårdgivare till sina närstående. Den rådande samhällsnormen; att 

män inte ses som lika självklara vårdgivare, kan innebära att det blir mer “synd” om 

männen och att de ses som “hjältar” i större utsträckning än kvinnor. Detta kan 

författarna också tänka sig bidrar till att män får mer hjälp och stöd från omgivningen, 

då kvinnor ses som mer “naturliga” vårdgivare. I en studie av Fromme (2005) har det 

framkommit att kvinnor och män lika mycket pratar om de närståendes symtom och om 

den nära omvårdnaden de ger. Dock beskriver Fromme (2005) att män och kvinnor 

skiljer sig i att männen inte pratar lika mycket om den personliga belastningen och 

stressen det kan innebära att vårda en anhörig i hemmet. I en artikel av Grov och 

Eklund (2008) beskrivs det också att kvinnor har lättare att isolera sig från nära familj 

och vänner än män. Författarnas reflektioner kring detta är att det antingen kan bero på 

att män inte pratar i samma utsträckning som kvinnor om känslor och jobbiga 

upplevelser och att det därmed finns ett stort mörkertal för belastningen som männen 
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upplever. Alternativt att män inte upplever samma belastning som kvinnor. Angående 

kvinnors benägenhet till isolering tänker författarna att det kan stämma, att kvinnor har 

lättare att avskärma sig från omgivningen och lägga total fokus på sin anhöriga. 

Samhällsklasser kan enligt författarna också bidra till skillnader med tanke på 

ekonomisk status. Att vårda hemma kan innebära extra kostnader, inte minst för att de 

anhöriga i många fall måste avstå från sitt vanliga arbete och därmed mister sin 

inkomst. För att göra det möjligt för alla att vårda hemma om de så önskar finns dock 

ekonomisk ersättning i form av t.ex. närståendepenning. Bidragen kan komma från 

försäkringskassan, kommun eller landsting (Karlsson Gadea, 2013). En annan 

ekonomisk problematik kan uppstå när de som anhöriga önskar att lägga in sin 

närstående på en privat vårdinstitution med palliativ inriktning istället för sjukhus, men 

inte har ekonomisk möjlighet för det. Författarna har även reflekterat över att lägre 

ansedd klass i samhället inte har samma kunskap och därmed inte samma möjlighet till 

att söka bidrag och stipendier för den palliativa vården.  

Konklusion 

Relationen mellan sjukvårdspersonal och den anhöriga måste vara god för att skapa en 

positiv erfarenhet. Att känna tillit, förtroende och att få bekräftelse är viktigt. Även att 

de anhöriga har ett stöttande nätverk bestående av familj och vänner är centralt. Det 

kan väckas många olika känslor av den palliativa vården i hemmet. Skuld och 

maktlöshet är känslomässiga reaktioner som är vanligt förekommande. Dessa känslor 

kan uppstå när anhöriga känner att de inte räcker till och när de ser den de älskar lida. 

Det är viktigt för de anhöriga att inte ha för höga förväntningar på sig själva samt känna 

stöd från sin närstående. Om detta brister kan den palliativa vården i hemmet bli för 

påfrestande för den anhöriga. 

Trots att situationen ur ett helhetsperspektiv var sorglig och svår ser anhöriga 

denna erfarenhet som en upplevelse de inte vill glömma. För att skapa en så positiv 

erfarenhet som möjligt är det därför viktigt att som sjukvårdspersonal vara lyhörd och 

visa medkänsla.
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska 

operatorer 

Antal  
träffar 

Urval 
1* 

Urval 
2** 

Urval 
3*** 

2015-04-
01 

CINAHL Palliative care at 
home AND family 

AND experience 
Limits: date:2005-

2015, Age: all 
adult; peer 
reviewed; abstract 

avalibale 

100 7 4 1 

2015-04-
01 

CINAHL Palliative care AND 
relatives AND family 

AND experience 
AND home Limiters: 
peer reviewed, 

abstract avalibale, 
Date: 2005-2015, 

academical journals 
Age; all adult 

15 3 1 1 

2015-04-

02 

CINAHL end of life care AND 

relative* AND 
experience* AND at 
home Limits: date: 

2005-2015 

31 2 1 0 

2015-04-
03 

PsykInfo 
end of life care AND 
at home AND 
family* Limits: 

Date: 2005-2015, 
Age: all adult 
Methodology: 

qualitative study, 
peer reviewed,  

175 7 4 3 
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2015-04-
03 

PubMed palliative AND 
family AND relatives 

AND at home AND 
nursing AND 
qualitative Limits: 

abstract available; 
full text; publication 

date: 10 years; 
age: 19+ years 

50 1 1 1 

2015-04-
03 

CINAHL palliative care AND 
at home AND family 

AND end o life AND 
nurse Limits: date: 

2005-2015; peer 
reviewed; 

language: english, 
swedish; age: all 
adult 

30 1 0 0 
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CINAHL care AND palliative 

AND relatives AND 
experience Limits: 
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peer reviewed; 
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experience AND 
family percpetions 

AND at home  
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peer reviewed, 

academic journals, 
qualitative study 
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family percpetions 
AND experience 
AND at home  

26 1 1 1 
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Författare 
År 
Land 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitet 

Carlander, Ida; 
et al. 
 
2011 
 
UK 
 
Journal of 
clinical nursing 

The modified 
self: Famlily 
caregivers 
experiences of 
caring for a 
dying family 
member at 
home 

Utforska 
situationer i 
det dagliga 
livet som kan 
utmana 
vårdgivarens 
självbild när 
hen tar hand 
om en döende 
familjemedlem 
i hemmet 

Kvalitativ empirisk 
studie. 
Närstående som agerat 
vårdgivare intervjuades 
6-12 månader efter sin 
familjemedlems död. 
 
Intervjuerna 
analyserades sedan 
med deskriptiv 
tolkningsanalys 

10 närstående. 
3 makor, 3 
makar, 3 
döttrar, 1 
syster. 

Tre erfarenheter som var utmärkte 
sig var förändrade ideal, att tänja på 
gränserna och självständighet. 
Situationer som utmanade den 
närståendes självbild var kopplade 
till erfarenheter som “förbjudna 
tankar”, intimitet och minskat 
personligt utrymme. 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 

Hebert, R. S.; et 
al. 
 
2009 
 
Nederländerna 
 
Journal of Pain 
and symptom 
management 

Preparing family 
caregivers for 
death and 
bereavment: 
Insights from 
caregivers of 
terminally ill 
patients 

Undersöka 
vilka faktorer 
vårdaren tror 
är viktiga för 
att förbereda 
sig för döden 
och sorgen, 
hålla samman 
en relation och 
förberedelser 

Kvalitativ empirisk 
studie. 
Fokusgrupper och 
etnografiska intervjuer.  
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
analyserades med hjälp 
av konstant jämförande 
metod. 

33 st 
familjemedlem
mar 

Sjukdomens varaktighet, planering, 
tidigare erfarenheter och läkarens 
skicklighet påverkade hur förberedda 
de närstående kände sig. Trots 
tidigare erfarenheter berättade 
närstående vårdgivare om 
medicinsk, praktisk, psykosocial och 
religiös/spirituell osäkerhet. För att 
förbereda sig krävdes god 
information. Även god 
kommunikation var betydande vilket 
innebar tydlig, relaterbar info och 
bra relation till vårdpersonalen. 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 

 



 
 

Bilaga 3 

Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Jack, B. A.; et al. 
 
2015 
 
UK 
 
Journal of 
clinical nursing 

Supporting 
family carers 
providing end-
of-life home 
care: A 
qualitative study 
on the impact of 
a hospice at 
home service 

Undersöka 
närståendes 
erfarenhet och 
uppfattning av 
att vårda i 
hemmet 

Kvalitativ empirisk 
studie. 
Data samlades in 
genom semi-
strukturerade, 
inspelade intervjuer 
från familjemedlemmar 
som hade erfarenhet av 
“hospicevård” i 
hemmet. Resultatet 
transkriberades 
ordagrant och en 
tematisk metod 
användes för analys. 

20 
familjemedlem
mar 

Samtliga deltagare tyckte att det var 
bra med vårdpersonal som kom hem 
för att hjälpa till. Närvarande 
sjukvårdspersonal gjorde att de 
närstående kände sig bekräftade och 
mindre övergivna. Jobbigt att ta 
emot hjälp, men tacksamt att kunna 
ha ett “normalt” liv. 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 

Janze, A.; 
Henriksson, A. 
 
2014 
 
UK 
 
Internationall 
journal of 
palliative 
nursing. 

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

Undersöka 
närståendes 
erfarenheter av 
att förbereda 
sig för 
omvårdnaden. 

Kvalitativ empirisk 
studie. 
En deskriptiv studie 
med kvalitativa 
intervjuer med 
kvalitativ 
innehållsanalys av 
Graneheim. 

6 st deltagare. 
 
De som var 
partners till 
och tog hand 
om sina 
närstående 
hemma och 
inte än var i de 
sista stadiet av 
palliativ vård 
var förfrågade. 

Att förbereda sig inför att vårda sin 
anhöriga delades in i två subteman: 
leva i osäkerhet, fokusera på nuet 
och förbereda sig inför framtiden och 
förbereda sig för att vårda medan 
man går över i nya roller. 
Att förbereda sig kunde innebära att 
handskas med chanser i livet, leva i 
ovisshet och att gå över i nya roller. 
Viktigt med information från 
sjukvårdspersonal. 
 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 



 
 

Bilaga 3 

Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Linderholm, M.; 
Friedrichsen, M. 
2010 
 
USA 
 
Cancer Nursing 

A desire to be 
seen: family 
caregivers' 
experiences of 
their caring role 
in palliative 
home care 

Utforska hur 
en informell 
vårdgivare till 
en döende 
anhörig i 
palliativ vård i 
hemmet 
upplevde sin 
roll som 
vårdare & 
stödet i slutet 
av sjukdomen 
& efter döden. 

En kvalitativ empirisk 
studie med 
hermeneutisk metod 
enligt Gadamer. 
 

14 anhöriga 
varav 9 
kvinnor och 5 
män 

Att vara informell vårdgivare kom 
naturligt när en anhörig blev 
allvarligt sjuk. Mer eller mindre 
frivilligt så tog familjemedlemmar på 
sig en vårdande roll med kontroll och 
ansvar. När de informella vårdarna 
misslyckades med att skapa en 
relation med sjukvårdspersonalen 
kände de sig utanför och maktlösa.  

Grad I 
 
Etiskt 
godkänd. 

Mehta, A.; Chan, 
L. S.; Cohen, S. 
R. 
 
2014 
 
Kanada 
 
Journal of 
psychosocial 
oncology 

Flying blind: 
Sources of 
distress for 
family 
caregivers of 
palliative cancer 
patients 
managing pain 
at home. 

Upplysa 
andledningen 
till stress hos 
anhöriga som 
har kontroll 
över 
smärtbehandli
gen för den 
döende i 
hemmet och 
diskutera 
klinisk 
inblandning. 

Kvalitativ empirisk 
studie. Grundad teori 
var metoden som 
användes för studien. 
Semistrukturerade 
intervjuer var utförda 
och inspelade samtidigt 
som skrivna 
anteckningar. 

24 närstående 
deltog som var 
utpekade av 
patienten som 
den närmaste 
vårdande 
anhörige. 

För stort ansvar, att bestämma sig 
för att vara ansvarig innan man inser 
vikten av ansvaret. De ansåg sig bli 
för dåligt stöttade och inte få någon 
förberedelse. Jobbigt att se sin sjuka 
anhöriga lida av smärtor. Allt detta 
framkallade svår psykisk stress. 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 



 
 

Bilaga 3 

Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Milberg. A.; et 
al. 
 
2012 
 
USA 
 
Psycho-
Oncology 

What is a ‘secure 
base’ when 
death is 
approaching? A 
study applying 
attachment 
theory to adult 
patients' and 
family members' 
experiences of 
palliative home 
care 

Undersöka 
patienters och 
anhörigas 
erfarenheter  
av vad som 
karaktäriserar 
palliativ vård i 
hemmet som 
en säker bas 
och 
underliggande 
mening av en 
sådan 
upplevelse. 

Kvalitativ empirisk 
studie. Intervjuerna var 
analyserade med 
deduktiv kvalitativ 
innehållsanalys. 

12 vuxna 
patienter och 
14 vuxna 
anhöriga 
deltog i 
studien. 

Vårdteamet skapar trygghet för 
anhöriga och relationen mellan dessa 
två parter är viktigt. Information till 
de anhöriga är viktigt och avlastning 
gör att de anhöriga kunde ha ett 
fungerande vardagsliv. 

Grad II 
 
Etiskt godkänd 

Phillips, L. R.; 
Reed, P. G.  
 
2009 
 
USA 
 
Clinical Nursing 
Research 
 

Into the abyss of 
someone else’s 
dying, the voice 
of the end-of-life 
caregiver 

Förstå 
anhörigas 
perspektiv på 
att ge vård i 
livets slutskede 
till äldre som 
ska dö av 
livsförkortande 
kronisk 
sjukdom. 

Kvalitativ empirisk 
studie. Analys utförd 
med grundad teori. 

27 anhöriga Osäkerhet hos det anhöriga om man 
“gör” rätt eller fel. Ett stort ansvar 
och en påverkan på 
familjerelationerna. En rädsla för 
vad man får uppleva under döende 
processen. 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 



 
 

Bilaga 3 

Artikelöversikt och kvalitetsbedömning 

Stajduhar, K. I.; 
et al. 
 
2008 
 
Kanada 
 
Cancer nursing 

Factors 
influencing 
family 
caregivers’ 
ability to cope 
with providing 
end-of-life 
cancer care at 
home 

Faktorer som 
influerar 
familjemedlem
mars förmåga 
att ge palliativ 
vård i hemmet 
till 
cancersjuka. 

Kvalitativ empirisk 
studie. Studien 
utformades av en 
deskriptiv 
tolkningsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
familjemedlemmar som 
agerade vårdgivare 
utfördes och 
analyserades tematiskt. 

29 anhöriga 
varav 26 
kvinnor och 3 
män. 

5 faktorer som påverkar anhörigas 
förmågor att hantera situationen: 1) 
vårdgivarens inställning till livet 2) 
den sjukes sjukdomshistoria 3) den 
sjukes förståelse för vårdgivaren 4) 
kvaliteten på relationen mellan 
vårdgivare och döende person 5) hur 
säker vårdgivaren känner sig 

Grad II 
 
Etiskt godkänd 

Ward-Griffin, 
C.; McWillam, 
C. L.; 
Oudshoorn, A. 
 
2012 
 
USA 
 
Journal of 
Family Nursing 

Relational 
experiences of 
family 
caregivers 
providing home-
based end-of-
life-care. 

Utifrån 
närståendes 
perspektiv 
undersöka 
erfarenheten 
av att ge 
omvårdnad, i 
hemmet, i 
livets slut 
skede till äldre 
vuxna med 
avancerad 
cancer. 

Kvalitativ empirisk 
studie. En fokuserad 
etnografisk studie. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
och observationen 
utfördes i en period på 
6-8 månader. 

4 
familjemedlem
mar. 
 
3 var partner 
och 1 var 
dotter. 

Erfarenheterna delades in i tre 
grupper: 1) prioritera den sjukes 
behov- ignorera sina egna 2) känna 
sig ihopkopplade- känsla av isolering 
3) kämpa för att kunna hantera allt- 
kämpa för att överleva 

Grad I 
 
Etiskt godkänd 

 


